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7658############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةابانوب جميل صابر جبريل17200
س17201 5853############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةابانوب فرج قلته اندراو
5752############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةابرام عبد السيد ابراهيم حليم17202
5353############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةابراهيم محمد صابر السيد17203
5050############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةابراهيم محمد مصطفى محمد17204
8060############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةابراهيم يوسف عبد الفتاح محمد17205
5553############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد السيد دياب ابوضيف17206
78.560############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد ايمن الحريدى عبد الرحيم17207
7253############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد ايمن ثابت خلف17208
7157############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد بخيت فهمى محمود17209
7156############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد بهاء الدين انور محمد17210
6255############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد جمال احمد محمود17211
7860############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد جمال خيرى زيد17212
5441############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد جمال محمد ابراهيم17213
5644############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد حمدى احمد محمد17214
5947############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد حمدى عبد العزيز خلف17215
7057############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد رفعت احمد ابايزيد17216
5146############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد زين العابدين طه عبد العاطى17217
4946############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد سرحان محمد اسماعيل17218
7759.5############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد شعبان محمد السيد17219
7059############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد صالح مصطفي احمد17220
5246############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد صبرى احمد عبد العال17221
7353############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد صبرى النجار هريدى17222
4739############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد صبرى عبد الراضى السيد17223
5046############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد ضياء الدين احمد محمد17224
7355############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد طارق مصطفى محمد17225
4939############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد عاطف احمد حامد17226
4639############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد عاطف السيد عبد النعيم17227
7857############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد عبد الباسط عبد العزيز محمد17228
8060############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد عبد الناصر محمود احمد17229
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4447############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد عز عبد النبى محمود17230
4942############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد عزت عبد الفتاح حسن17231
8060############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد عالء عبد الغنى عبد الاله17232
6442############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد على ابراهيم السيد17233
7251############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد على احمد ضيف هللا17234
8060############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد على خليفه على17235
7960############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد على يس ابراهيم17236
7455############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد عيد عبد العال احمد17237
7152############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد ماهر محمدين جبور17238
5750############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد محمد احمد عبد المنعم17239
78.559.5############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد محمد احمد محمود17240
8059.5############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد محمد السيد عبد الوارث17241
7653############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد محمد خلف يوسف17242
6045############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد محمد صادق محمد17243
6451############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد محمد عبد المجيد يونس17244
4533############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد محمد على غريب17245
7559############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد محمد محمود عبد الاله17246
7760############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد محمد محمود محمد17247
5551############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد محمود احمد عبد المجيد17248
7151############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد محمود السيد محمود17249
4236############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد محمود جالل هاشم17250
5451############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد محمود طه توفيق17251
6855.5############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد محمود محمد محمود17252
7253############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد محمود يوسف عبد الرحمن17253
6047############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد مرسى على مرسى17254
5044############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد ناصر مصطفى فراج17255
4944############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد نبيه عبد المجيد بدوى17256
4241############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد هشام عبد اللطيف احمد17257
7458############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد ياسر احمد توفيق17258
3528############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد ياسر محمد احمد17259
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7054############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد ياسر محمد هاشم17260
5038############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد يسرى ابوزيد اسماعيل17261
5142############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاسامه احمد عثمان احمد17262
5847############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاسامه رفعت رشاد سالمه17263
5850############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاسامه قمصان احمد محمد17264
7653############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاسامه محمد فرغلى اسماعيل17265
6348############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاسالم حمام محمود شيخون17266
5047############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاسالم حمدى احمد فرغلى17267
5846############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاسالم خميس عبد الفتاح ابو العال17268
6154############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاسالم محمد رشاد السيد17269
78.560############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاسالم محمد محمود محمد17270
ه احمد17271 5047############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاشرف عبد الجابر سيد روح
5648############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاكرم عبد الرحيم محمد السيد17272
5341############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةالحسن محمود فتحي علي17273
4841############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةالحسين محمود فتحى على17274
5842############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةالسيد احمد السيد طه17275
5042############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةالسيد الوزير فريد هاشم17276
4740############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةالسيد رمضان فتح هللا محمود17277
4545############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةامير محمد عبد الحكيم شيبه17278
78.559############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةبدر محمد رجب السيد17279
7859############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةبرسوم سالمه زكرى سالمه17280
4545############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةبسام احمد محمود محمد17281
7653############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةبهاء حسين محمود محمد17282
4236############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةبهاء حمدى احمد على17283
7558############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةبيتر شهرت نسيم عيسى17284
7457############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةبيشوى اشرف ناجح قلته17285
7556############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةبيشوى نشات كمال صادق17286
7153############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةتادرس ميشيل صفوت سعد17287
7247############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةتامر ابو اليزيد محروص ابو اليزيد17288
7253############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةتوماس صفوت خير صادق17289
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7660############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةتوماس محب ابراهيم متياس17290
7151############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةتوماس هانى منير عبد الشهيد17291
4532############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةجاد محمود جاد هللا عثمان17292
4443############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةجاسر محمد جالل هاشم17293
7352############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةجرجس عادل فرج مجلع17294
6543############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةجمال مرتضى محمود السيد17295
4030############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةحامد احمد محمد عيسى17296
4637############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةحسام احمد عبد الحكيم شيبت الحمد17297
4935############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةحسام البدري كمال احمد17298
6435############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةحسام الدين عاطف سليمان خلف17299
4935############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةحسام جمال احمد اسماعيل17300
5541############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةحسن حموده محمود عبد الاله17301
6244############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةحسن محمود شكيوى صديق17302
7848############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةحسن مصطفى الطاهر فرغلى17303
5839############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةحسيبه السيد ابوحسيبه بركات17304
7159############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةحسين احمد حسين احمد17305
5951############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةحسين عبد الناصر احمد حسين17306
7357############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةحمدى طه عبد هللا محمد17307
7759############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةخالد محمد عاطف محمد17308
7559############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةخالد محمود مرسى فتح الباب17309
7053############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةخليفه زين العابدين خليفه احمد17310
7657############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةرافت رمضان عيسوى السيد17311
7557############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةرشدى نصر الدين رشدى احمد17312
6658############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةرفعت محمد رفعت احمد17313
7759############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةرويس فكتر طنيوس سرجيوس17314
6158############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةزايد عبد الستار عبد الرحمن احمد17315
8060############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةزكريا احمد الحسك السيد17316
69.560############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةزياد محسن محمود عبد المجيد17317
5955############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةزياد مصطفى فتحى خليفه17318
7759.5############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةزياد وليد محمد حسن17319
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8059############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةزياد وليد محمد خليفه17320
5652############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةسعيد صالح احمد عبد العال17321
5250############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةسلطان الجرجاوى محمد شحاته17322
6658############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةسمير بخيت لياس ميخائيل17323
7557############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةسيف سامح حنا غبلاير17324
5356############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةصفوت احمد فرغلى عارف17325
6755############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةضياء الدين عبد المنعم محمد محمد17326
7458############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةضياء محمد جبالى محمد17327
5247############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةضياء محمد طه عبد الغنى17328
7655############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةطارق جمال مرتضى محمد17329
4441############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الحفيظ احمد عبد السميع احمد17330
5947############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحمن احمد السيد احمد17331
67.554############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحمن احمد محمد عوض17332
8056############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحمن اسامه رشاد احمد17333
4436############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحمن اشرف دسوقى على17334
6656############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحمن اشرف محمد عبد الرحمن17335
7254############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحمن السيد عبد العزيز خلف17336
5551############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحمن السيد عمران احمد17337
6753############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحمن جابر فرغلى يوسف17338
7253############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحمن جمال شحاته مهران17339
4946############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحمن جمال عبد الرحمن احمد17340
7355############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحمن حافظ محمد حافظ17341
6449############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحمن حسين عبد الرحيم جاد الرب17342
6854############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحمن حماده على محمد17343
6548############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحمن حمدى احمد محمد17344
6450############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحمن رشاد محمد على17345
5234############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحمن عاطف محمد سليمان17346
6454############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحمن محمد حمام على17347
6352############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحمن محمود عبد المحسن طه17348
7759.5############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحمن وائل مصطفى خلف17349
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4543############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحيم فرج الظاهري مصطفى17350
4443############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرزاق رجال رمضان محمد17351
5441############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد العال حلمي عبد العال اسماعيل17352
7453############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الاله ابراهيم على عبد هللا17353
5448############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد هللا احمد السيد عبد النعيم17354
6249############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد هللا احمد خلف شيبه17355
5245############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد هللا احمد رشاد احمد17356
7253############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد هللا احمد يوسف اسماعيل17357
6848############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد هللا احمد يوسف محفوظ17358
5142############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد هللا اشرف دسوقى على17359
5447############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد هللا شحاته فراج حسب هللا17360
4836############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد هللا عبد العظيم ابراهيم عبد المنعم17361
4843############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد هللا محمد علي حسن17362
7454.5############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد هللا مصطفى صدقى محمد17363
7454############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد هللا معتصم محمد الطيب17364
7352############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد هللا نعمان محمد السيد17365
4838############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد هللا هاشم محمد هاشم17366
7857############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد هللا وليد عبد هللا عبد ا لغنى17367
6143############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبده خلف عبده خلف17368
5843############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعالء ابراهيم اسماعيل عثمان17369
4845############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعلى ايمن على غريب17370
6847############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعلى خالد عثمان عبد الجيد17371
7557############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعلى رمضان يونس عبد الوهاب17372
6748############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعلى عبد التواب على احمد17373
4843############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعلى محمد مصطفى عباس17374
5144############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعماد رجب محمود هديه17375
6846############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعماد مصطفى رمضان سلطان17376
4538############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعماد ياسر محمد الشارحى17377
6745############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعمر خالد حلمى محمد17378
7345############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعمر رمضان شوقى محمد17379
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7654############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعمر طارق محمد احمد17380
7452############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعمر ياسر عبد الحميد ابراهيم17381
5135############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعمرو احمد خلف عبد الرحيم17382
7646############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعمرو الليثى الزقيم محمد17383
5142############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعمرو حامد خميس عبد العال17384
7355############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعمرو خالد مرتضى حامد17385
4632############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعمرو عبده فرغلى يوسف17386
4635############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعمرو محمد موسى محمد17387
8059############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعمرو ممدوح احمدعبد المنعم نوح17388
5752############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةفارس  محمد احمد على17389
5347############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةفارس ممدوح محمد هاشم17390
4930############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةفارس ياسر محمد عرفات17391
4836############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةفتحى شحته فتحى بركات17392
7558############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةفريد شوقى ظريف فخرى17393
4847############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةفهد احمد مصطفى اسماعيل17394
6755############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةفهد صبرى السيد عبد الغنى17395
4944############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةفؤاد محمد فؤاد محمد17396
7256############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةكبريانوس اشرف عبد النور عطيه17397
5450############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةكبريانوس نسيم عطيه عازر17398
5346############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةكرم ناصر نورالدين عبد الرؤف17399
5555############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةكريم طارق جابر شحاته17400
6551############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةكريم كرم على حسين17401
4644############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةكريم محمد العادلى محمد17402
6555############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةكريم محمود فهمى محمود17403
5447############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةكريم ناصر  مرسى يوسف17404
7259############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةكريم ناصر عابدين عبد العال17405
7358.5############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةكيرلس اشرف حلمى زكى17406
7860############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةكيرلس اكرم عزت فهيم17407
6859############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةكيرلس ايمن جميل قالده17408
7759############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةكيرلس ايمن منصور نصرى17409
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8060############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةكيرلس صالح عدلى عبد هللا17410
7960############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةكيرلس عبد المسيح فارس تامر17411
6134############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةكيرلس فايق ميخائيل شحات17412
ائيل17413 7357############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةكيرلس مدحت عبد المسيح روف
7654############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةكيرلس نشات رزق عوض17414
7155############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةماجد حلمى وفدى حليم17415
7657############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةماجد محفوظ جميل شحاته17416
78.559############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةماركو نشات ميالد بولس17417
5839############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمازن عبد الرحمن عطا هللا عبد الرحمن17418
د17419 د خليفه ابوزي 6038############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد ابوزي
5442############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد احمد ابو اليزيد احمد17420
5143############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد احمد رشاد السيد17421
6851############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد احمد عبد العزيز ضيف هللا17422
78.559############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد احمد فاروق احمد17423
7456############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد احمد فاروق الصاوى17424
7554############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد احمد محمد خليفه17425
7755############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد اسامه محمد احمد17426
6047############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد السيد طه توفيق17427
6348############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد ايمن فتح هللا نورالدين17428
4739############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد جمال محمود حسانين17429
5037############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد حربى احمد عطا هللا17430
5944############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد حسب النبى عابدين مهران17431
7050############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد حسين انور احمد17432
5940############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد حماده محمد حماده17433
7760############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد حمدى ابراهيم السيد17434
7759############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد خالد رشاد محمد17435
4840############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد خالد محمد احمد17436
7960############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد رجب احمد مجيد17437
7252############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد رزق محمد يوسف17438
6560############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد رفعت حلمى يوسف17439
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4940############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد زين العابدين ابراهيم خالد17440
7960############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد زين العابدين محمد عثمان17441
7455############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد طارق محمد بدرى17442
7556############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد طارق محمد حسانين17443
5240############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد عبد البارى بريدى حسن17444
78.560############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد عبد الحميد محمد فرغلى17445
4731############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد عبد الرحمن احمد عبد الرحمن17446
7858############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد عبد الناصر ابراهيم احمد17447
7860############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد عزت علي السيد17448
7860############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد على شوقى محمد17449
5139############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد عنتر ابراهيم مرسى17450
4837############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد فتح هللا ابراهيم شمندى17451
5248############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد فتحى عبد العال بخيت17452
6856############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد فرغل السيد احمد17453
6656############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد فرغل الطاهر فرغلى17454
7858############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد كمال محمد عثمان17455
4941############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد محمود محمد عوض17456
6246############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد مصطفى السيد عبد ربه17457
5950############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد مصطفى محمود اسماعيل17458
6439############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد ناصر خلف احمد17459
5758############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد ناصر فتحى محمود17460
8060############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد وليد محمد احمد17461
7156############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد ياسر احمد على17462
7557############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد ياسر احمد على عبد اللطيف17463
7758.5############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد ياسر محمد احمد17464
4746############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد ياسر محمد عرفات17465
7860############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود احمد حامد السيد17466
4849############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود احمد عطيه محمود17467
5646############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود اشرف عطيه هللا احمد17468
5454############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود السيد احمد محمد17469
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5548############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود انور حمزه خالد17470
7254############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود ايمن محمد محمود17471
7352############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود بخيت عبد الحميد رجال17472
5751############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود جابر ابراهيم جيالنى17473
4133############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود جمال محمود حسانين17474
4951############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود خالد خلف حسان17475
6851############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود رافت السيد محمد17476
7856############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود شعبان شيخ العرب عبد الحى17477
4033############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود صالح طه سليمان17478
7358.5############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود صالح محمود صديق17479
6134############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود عبد الحكيم محمد ابراهيم17480
8059.5############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود عبد المنعم احمد المغربى17481
7758############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود عبد الوهاب حلمى على17482
7857############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود عزوز عمران محمود17483
78.557############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود على رجب السيد17484
6343############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود على محمد خلف17485
4336############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود علي محمد عطيه17486
5847############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود فتحى احمد خلف17487
7852############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود كمال محمد عطيه17488
4736############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود محمد عطا هللا محمد17489
5848############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود محمد محمود حسن17490
8057############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود محمد محمود محمد17491
7759############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود معروف محمود محمد17492
6254############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود ناصر بسيونى على17493
7257############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمرتضى احمد خلف احمد17494
7660############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمصطفى ابراهيم محمود احمد17495
78.559############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمصطفى احمد عبد العال مصطفى17496
6453############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمصطفى احمد مصطفى محمد17497
7952############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمصطفى اشرف مصطفى عبد العال17498
7750############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمصطفى بركات فاضل طنطاوى17499
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6745############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمصطفى حسن شحات عبد الرحمن17500
6154############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمصطفى شحاته فراج حسب هللا17501
7157############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمصطفى محمد السيد بيومى17502
7258.5############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمصطفى محمد يوسف مصطفى17503
7656############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمصطفى محمود السيد سعد17504
7760############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمصطفى محمود عبد القادر سعد هللا17505
5849############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمصطفي جمال حسن عبد الواحد17506
7659############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمعاذ محمد احمد على17507
7860############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمعاذ مؤمن محمد احمد17508
6353############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمعتصم محمد السيد محمد17509
6250############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمهند خلف مصطفى خلف17510
7857############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةميخائيل صبرى توفيق بشاى17511
7860############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمينا اسامه فيليب صبحى17512
7456############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمينا عادل عياد جاب هللا17513
6553############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمينا عاطف نصرى بخيت17514
4641############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةنيازى مصطفى حسين يوسف17515
4747############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةهاشم احمد محمد حسان17516
5339############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةهاني عبد الرحمن احمد السيد17517
7357############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةهشام حسان احمد حسان17518
5949############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةهشام حنفى عبد الظاهر حنفى17519
5046############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةهشام رفعت رشاد سالمه17520
7759.5############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةهشام صبرى عبد الرحيم خلف هللا17521
7859############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةهشام عبد العظيم فهمى اسماعيل17522
7456############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةهيثم عبد الاله محمد محمد17523
7759############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةهيثم محمد السيد حسين17524
7558############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةوائل ناصر الحسك السيد17525
7559############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةوسام السيد محمد السيد17526
رى17527 يد جابر احمد الدردي 5443############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةول
6047############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةياسر عبد الرحيم السيد احمد17528
7457############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيحيى ابراهيم محمد على17529
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4035############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيحيى عبده عطاهللا عبد الرحمن17530
8060############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيحيى فؤاد الصاوى بكرى17531
6551############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيحيى محمد بخيت محمد17532
س17533 4949############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيسى ظريف قلته اندراو
7659############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوساب عبده شكرى مسعد17534
7449############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف احمد محمد ابودهب17535
6952############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف احمد محمد محمود17536
6851############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف احمد مرسى فتح الباب17537
7354############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف احمد يوسف احمد17538
8060############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف اشرف جرجس عوض17539
7758############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف النميرى يوسف السيد17540
7657############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف امين نظير امين17541
8056############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف خالد جالل محمد17542
78.560############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف رافت عجيب توفيق17543
7857############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف عادل نخنوخ متى17544
5147############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف عبد الفتاح خلف احمد17545
7356############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف عالء الدين عبد الرؤوف جاد على17546
7357############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف عمر محمد طه17547
ف17548 5443############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف فرج محمد عار
7458############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف محمد عبد النعيم محمد17549
79.559############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف مصطفى عبد الرحمن احمد17550
7958############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف مكرم عدلى عبد هللا صالح17551
7760############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف مهاود يوسف مهاود17552
7644############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف ناصر على شاهين17553
7756############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف نبيل صدقى جرجس17554
8059############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيوسف ياسر هاشم السيد17555
6858############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةيونس عبد الكريم يونس محمد17556
7440############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاحالم هشام احمد محمد17557
7647############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاراده بخيت خلف على17558
7959.5############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةارزاق محمد فوزى محمد17559
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7549############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاروه فتوح ابو القاسم احمد17560
7858############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاروه مؤمن السيد ابوطيف17561
7960############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاسراء حسنى حمدى عبد الغفار17562
8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاسراء خلف نور خميس17563
4542############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاسراء سعد رشاد السيد17564
6038############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاسراء صالح نور حجاج17565
7759############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاسراء عبد الباسط محمد خضيرى17566
اسراء17567 عبد الرحمن عثمان عبد اللطيف 7754############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةعثمان
5434############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاسراء عبد الرحيم هالل ابو الحسين17568
7755############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاسماء السيد على عبد هللا17569
6538############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاسماء بشير ابوحسيبه بركات17570
5832############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاسماء حربى احمد مرعى17571
6934############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاسماء على احمد سليمان17572
6137############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاسماء محمد قمصان احمد17573
7856############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاسماء محمود فوزى الصاوى17574
8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاسماء نبيل محمد اسماعيل17575
78.556############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاشرقت محمود بخيت محمد17576
8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاالء احمد عبد الرازق احمد17577
4835############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاالء اسامه ابو الفتوح محمد17578
8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاالء خالد صالح فؤاد17579
79.552############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاالء عبد العظيم عبد النعيم شحاته17580
راهيم مرسى17581 8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاالء محمد اب
7037############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاالء مهدى جوده احمد17582
8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةالزهراء محمد عبد الحفيظ محمد17583
6736############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةالهام احمد شعبان خلف17584
5937############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةامانى عاطف احمد على17585
4632############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةامنه عبد العظيم فيومى خضير17586
8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةامنيه اشرف احمد المغربى17587
7736############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةامنيه حامد رضوان محمد17588
79.552############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةامنيه عادل عبد الرحمن احمد17589
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8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةامنيه عنبر عبد الراضى بدرى17590
78.552############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةامنيه محمد مرتضى محمد17591
8059.5############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةامنيه محمود عبد البارى احمد17592
7446############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةامنيه ممدوح احمد على17593
7653############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةامنيه نور الدين محمد عبده17594
8048############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاميره ابراهيم محمد ابراهيم17595
7851############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاميره رزق جابر عبد الرحيم17596
6533############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاميره رمضان عبد العال على17597
6740############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاميره محمد عرفات رضوان17598
8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاميره محمد محمود على القاضى17599
7657############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاميره محمود السيد محمود17600
78.555############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاميره ناصر سليمان خلف17601
7456############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةانوار مصطفى كامل رفاعى17602
6035############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةايمان رمضان عادل رمضان17603
5633############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةايمان محمد صادق محمد17604
4536############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةايه ابوعقيل عبد العال مصطفى17605
6138############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةايه احمد سيد شيبه17606
7748############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةايه الروبى هاشم محمد17607
7044############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةايه السيد احمد عارف17608
7350############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةايه العربى السيد محمد17609
8059.5############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةايه حمدى ضاحى شوق17610
5238############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةايه خلف هللا البدرى محمد17611
5640############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةايه سعد ثابت بيومى17612
4635############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةايه سعد نور السيد17613
7751############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةايه عالء السيد عبد هللا17614
7860############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةايه محمد عبد الوهاب فهمى17615
7653############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةايه ناصر ابو الحسن حسن17616
7342############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةايه ناصر محمود احمد17617
5052############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةبركسام ميالد قلدس خليل17618
7557############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةبسمله محمد صادق بيومى17619
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7660############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةبسمله معتز عبد المعتمد محمد17620
7356############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةبسمه احمد يونس عارف17621
7150############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةبسمه فتحى محمد جاد هللا17622
7857############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةبسنت رافت شهدى حليم17623
7759.5############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةبسنت على ابو اليزيد عطيه17624
7959############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةبسنت على السيد احمد17625
8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةبنان عمر نظير السيد17626
00############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةبوسى عادل عبد الحميد احمد17627
7860############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةترتيل عبد الرحيم مرتجى محمود17628
7859############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةتسابيح ضاحى محمد على17629
7860############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةتسابيح محمد صادق بيومى مصطفى17630
78.560############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةتسنيم النميرى وفقى ابو اليزيد17631
7859############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةتسنيم بخيت على محمد17632
7960############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةتسنيم حسام الدين عبد المنعم محمد17633
7859############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةتسنيم صبرى احمد محمد17634
7857############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةتسنيم مجدى عبد الفتاح احمد17635
7859.5############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةتسنيم مجدى على الظاهرى17636
8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةتقى امجد احمد محمد17637
4837############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةتيسير رمضان محمد حسانين17638
7857############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةجنى يحى عبد البارى احمد17639
7454############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةجهاد احمد حسن حسين17640
4341############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةجهاد ايمن احمد جاب هللا17641
7960############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةجولى اكرم عزت فهيم17642
7549############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةحبيبه احمد عبد الفتاح عبد الحليم17643
78.559############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةحبيبه رشاد عبد السالم عيسى17644
7760############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةحبيبه علي محمد علي17645
7449############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةحبيبه محمود طه محمد17646
6743############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةحبيبه يسرى طه محمد17647
7453############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةحماس محمود رمضان محمد17648
7457############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةحنان عاطف المصرى عبد الفتاح17649
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7158############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةحنين احمد عبد الفضيل اسماعيل17650
7460############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةخلود خالد عبد الرحمن احمد17651
5942############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةخلود خديوى احمد على17652
6657############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةخلود خلف السيد عبد العال17653
7759############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةخلود طارق اسماعيل محمد17654
7760############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةخلود هيثم رجال على17655
7358############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةدارين محمد مصطفى السيد17656
00############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةدعاء صابر عباس شحاته17657
7454############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةدميانه جمال اسرائيل بشاى17658
هادى محمد طه17659 يا عبد ال 5034############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةدن
7657############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةدنيا ناصر محمد عبد الرحمن17660
6337############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةدهب عاطف احمد محمود17661
5339############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةديانا رفعت يسرى عبد الغفار17662
4834############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةدينا عاطف ابوضيف اسماعيل17663
7557############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةدينا عاطف محمد عباس17664
5535############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةدينار جمال عبد المنعم احمد17665
ضى شعبان محمد17666 دا را 5838############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةران
7860############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةراندا مؤمن برعى عبد السميع17667
6750############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرجاء احمد عفيفى صديق17668
ب احمد عثمان17669 5640############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرحاب رج
7256############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرحاب فتحى على حسن17670
7859############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرحاب ياسر محمد الصاوى17671
7758############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرحمه احمد عبد السميع على17672
7254############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرحمه اسامه عبد الرحيم خليل17673
ه17674 4540############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرحمه السيد محمد عبدرب
7860############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرحمه عبد الفتاح محمد عجور17675
7457############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرحمه محمد حموده يوسف17676
7259############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرحمه ياسر على محمود17677
7354############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرحيل البدرى عطيه احمد17678
4634############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرشا عبد الحكيم صبره بدوى17679
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4332############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرضوه حمام محمد محمد17680
8058.5############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرضوه محمد الكحالوى شحاته17681
5938############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرضوى السيد شعبان احمد17682
7456############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرضوى محمد السيد محمود17683
7859############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرضوي ناجح محمود امام17684
7759############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرفيده عبد السميع خلف عبد الرحيم17685
5432############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرقيه سمرى عنتر مراد17686
6135############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرميساء رمضان ابو كالم شيبه17687
7659############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرنيم محمد على احمد17688
7645############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةروان حسنى عبد الصادق محمد17689
6943############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةروان عبد العال محمد عبد العال17690
7860############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةروان عبد الاله عنتر محمد17691
6242############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةروان مجدى احمد عثمان17692
7960############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةروان محمد عبد الجابر هاشم17693
7258############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةروتاج احمد مصطفى السيد17694
7457############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةروشان وليد جمال عبد الباقى17695
7046############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةروفيدا عامر محمد محمد17696
يده البدرى عطيه احمد17697 7556############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةروف
7752############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةروفينا رومانى عياد نصيف17698
7760############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرؤى احمد عبد الحميد كمال الدين17699
7760############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرؤى احمد محمد فرغلى17700
7759############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرؤى اشرف رمضان على17701
79.559############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةرؤى عادل توفيق بكرى17702
79.559############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةريهام صالح ابوبكر حسب هللا17703
8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةريهام فتحى عبد النعيم خلف هللا17704
7857############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةريهام مصطفى جبالى على17705
4545############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةزينب خليفه رجب السيد17706
7754############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةزينب محمد عباس اسماعيل17707
4834############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةساره عيد احمد محمد17708
79.560############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةساره محمد احمد عثمان17709
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7859.5############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةساندى سعيد شوقى مهنى17710
7860############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةساندى عصام صادق حليم17711
6639############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةسعاد انور احمد محمود17712
6752############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةسلمى هاني حسين خالف17713
6657############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةسلوى محمد احمد اسماعيل17714
7656############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةسلينا عصام سمير فؤاد17715
7354############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةسما احمد ابراهيم علي17716
6644############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةسما ايمن ابو الوفا مسلم17717
5139############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةسماح طلعت عراقى عبد العال17718
7957############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةسها ايهاب السيد كريم17719
79.558.5############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةسهيله احمد سالمان ابراهيم17720
7857############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةسوسنه اميل عبيد غبلاير17721
79.559############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشاهنده طه محمد عبد العال17722
8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشاهنده يوسف اسماعيل قداره17723
7959.5############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشذى احمد عشرى احمد17724
7754############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشروق ضياء الدين محمد احمد17725
7959############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشمسه رفعت محمد يوسف17726
7860############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد ابراهيم على ابراهيم17727
79.555############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد ابو النصر محمد السيد17728
5934############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد احمد على زكى17729
8058############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد احمد كامل احمد17730
78.557############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد حازم احمد احمد17731
8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد حامد عبد السميع يونس17732
79.559############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد خالد عبد الرازق السيد17733
8058############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد خالد محمود ابراهيم17734
ن العابدين عبد الحكيم همام17735 78.556############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد زي
5640############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد زين العابدين عبد الفضيل عبد الفتاح17736
7859############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد صالح الحسك السيد17737
4938############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد عبد االخر صبرى فرغلى17738
7758############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد عبد المنعم محمد عبد الرحمن17739
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8059############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد عبد الناصر محمد محمود17740
78.557############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد عصام عمر احمد17741
6540############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد على ابراهيم خالد17742
5339############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد محمد اسماعيل امام17743
7758.5############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد محمد خليفه ربيعى17744
7957############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد محمد فتح هللا جالل17745
7443############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد محمود مرسى عبد العال17746
5840############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد منصور عبد الفتاح بركات17747
7757############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد هشام السيد محمود17748
79.558.5############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهد يحيى محمدشوقى حامد17749
5737############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهنده رفعت سعد كيالني17750
4633############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشهنده عصام طه حسين17751
5138############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشيرين جمال احمد خليفه17752
5739############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشيماء احمد خضر محمد17753
7551############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشيماء السيد العربى السيد17754
7147############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشيماء حسان احمد حسان17755
6234############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشيماء عاطف على محمد17756
7559############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةشيماء محمد عبد النعيم شحاته17757
4433############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةصابرين  صابر  ابراهيم  محمد17758
4332############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةصابرين كمال محمد جاب هللا17759
4535############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةصفاء صالح حسين احمد17760
8058############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةضحى السادات محمد محمد17761
7755############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةضحى ضياء ضريفى ابو عمره17762
7147############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةعال عاطف احمد عبد هللا17763
7455############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةغاده رمضان صابر عبد المولى17764
4938############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةغاده عمرو جمعه على17765
4339############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةغاده كمال محمد بكرى17766
7757############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةفاطمه اسماعيل على محمد17767
5337############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةفاطمه البدرى محمد احمد17768
6137############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةفاطمه رجب علي محمد17769
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4436############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةفاطمه محمد محمود عبد القادر17770
4737############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةفاطمه محمود اسماعيل مهران17771
4536############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةفرحه صابر سبق سباق17772
5430############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةفرحه ناصر فتح هللا محمود17773
6951############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةفرونيا جميل عدلي سند17774
7756############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةفيرينا عاطف كنزى حكيم17775
7857############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةكاتى حنا نصرى سامى17776
5036############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةكريمه صابر بدوى اسماعيل17777
7259############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةكريمه عبد الرؤوف اسعد عبد السميع17778
4532############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةكريمه محمد احمد حامد17779
7259############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةلجين محمود فؤاد احمد17780
73.549############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةلمياء احمد يونس على17781
7255############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةلمياء خلف هللا رجب السيد17782
7860############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةليديا طارق حسنى بغدادى17783
7144############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةليلى هريدى سيد احمد17784
7552############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمارفى عاطف قدرى زكرى17785
انى17786 6035############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمارى هالل فضل ارم
نا عاطف شنوده نخله17787 7858.5############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةماري
نا نعيم نصرهللا بخيت17788 7157############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةماري
7860############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمايا عادل نسيم سامى17789
5840############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمروه محمد بيومى طه17790
8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمروه محمود نصر فراج17791
4837############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمروه يسرى عبد الشكور عثمان17792
7759.5############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم اسامه شكرى عازر17793
7860############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم اسالم محمود مصطفى17794
6644############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم الحسين احمد همام17795
7349############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم تامر حسنى تامر17796
7558.5############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم ثروت يوسف مهاود17797
7545############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم حسن بيومى احمد17798
6944############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم حسن سيد احمد17799
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7347############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم خالد محمد فكرى17800
7054############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم سعدالدين خلف احمد17801
7640############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم سعدالدين شكيب خفاجى17802
7958############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم عادل مصطفى محمد17803
8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم عبد الناصر احمد ابوهادر17804
8058.5############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم عز الدين صالح فؤاد17805
78.547############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم على حسين يوسف17806
7746############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم ماجد خليل ميخائيل17807
7859.5############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم مجدى جاب هللا بدروس17808
7456############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم محسن فرغلى اسماعيل17809
6942############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم محمد السيد محمد17810
78.560############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم محمد على محمد17811
7556############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم محمود فتحى محمود17812
4036############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم منصور اسماعيل حماده17813
5035############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم منصور صادق ميخائيل17814
7443############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم ناصر بكرى محمد17815
ضان حامد17816 7542############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم ناصر رم
4542############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم ناصر ضاحي شوق17817
6452############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم نبيل نعيم زكرى17818
7752############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم نشات رزق عوض17819
7759############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم هاشم محمد عثمان17820
7858############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم وليد خليفه عبد الرحيم17821
7754############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمريم يعقوب قدوس بطرس17822
7659.5############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةملك ايهاب محمود علي17823
7142############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةملك حامد محمدشوقى حامد17824
7248############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةملك زين العابدين محمد عبد هللا17825
7650############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةملك سليمان احمد عبد العليم17826
5144############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةملك سليمان خليفه سليمان17827
5442############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةملك محمود فتح هللا عبد الاله17828
4440############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةملك مرزوق عبد العال محمد17829
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7655############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةملك ناصر ثابت عبد اللطيف17830
7859############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةملك وليد محمود ابراهيم17831
7145############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنار احمد سيد احمد17832
7343############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنار احمد محمد كريم17833
78.560############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنار اشرف حسانين صالح17834
5037############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنار الجبالى عبد الموجود همام17835
7344############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنار عاطف السيد حماد17836
4835############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنار عبد الستار االمير شحاته17837
5440############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنار ياسر محمد عارف17838
6142############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنه هللا احمد عبد اللطيف احمد17839
7754############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنه هللا اشرف محمد عوض17840
7859.5############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنه هللا البدرى بخيت محمود17841
7860############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنه هللا ايمن صابر بدوى17842
5242############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنه هللا ثروت رشاد محمد17843
8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنه هللا خالد مصطفى محمد17844
7860############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنه هللا سعد محمد بكر17845
7758.5############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنه هللا شعبان رمضان حامد17846
7346############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنه هللا عبد الباسط هاشم احمد17847
7657############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنه هللا عمرو محمد محمد17848
8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنه هللا محمد عبد العزيز السيد17849
7857############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنه هللا محمود خليفه خلف17850
79.560############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنه هللا نور الدين منصور شحاته17851
78.559############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنه هللا ياسر صبرى العارف17852
7959############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنه هللا يحى فراج احمد17853
79.559############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنه خالد الدرديرى عزام17854
78.560############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنه صفوت ضيف هللا محمد17855
00############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنه عبد الستار محمد ابراهيم17856
5935############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنه كمال محمود خميس17857
7551############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنى عبد النبى حسانين الضمرانى17858
7550############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنى عويضه خلف سالمان17859
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5936############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمنى فراج احمد محمد17860
6740############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمها اشرف نور حجاج17861
7859############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمهرائيل العريان ماهر سامى17862
7046############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمهرائيل جميل عدلى سند17863
6243############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمهرائيل جوزيف صادق عطيه17864
7647############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمورين مشيل انور السلوتى17865
78.557############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمى شعبان حامد فهيم17866
6932############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمى محمد راضي عبد هللا17867
صغير17868 8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمى محمود محمد ال
8054############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةمياده ياسر محمود همام17869
8059############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةميار ايمن بخيت على17870
78.560############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةميار صالح محمد اسماعيل17871
79.559############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةميار مجدى جالل محمد17872
7340############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةميرنا حنا عياد نصيف17873
7555############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةميرنا مجدى منصور جندى17874
5734############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةناديه السيد عبد العال مصطفى17875
5032############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةنجوى ابراهيم احمد حسين17876
7652############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةندا اشرف احمد بكرى17877
5131############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةندا وليد صالح السيد17878
7546############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةندى احمد السيد على17879
7647############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةندى احمد طه عبد ربه17880
73.547############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةندى احمد عبد العال محمد17881
7345############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةندى احمد محمد خلف17882
5338############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةندى احمد مرسى فتح الباب17883
4532############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةندى جمال حلمى مرسى17884
5131############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةندى خالد طه عبد الغنى17885
7747############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةندى رشاد السيد احمد17886
6737############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةندى محمد احمد على17887
5036############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةندى محمد ثابت حسن17888
7858############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةندى ممدوح يسرى محمد17889
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5937############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةندى ناصر رجب محمد17890
7857############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةندى هاشم عبد الحليم احمد17891
7655############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةنرمين جمال احمد محمود17892
7753############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةنرمين خالد محمد على17893
8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةنسمه احمد محمد احمد17894
6235############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةنهاد لطفى احمد عبد المعبود17895
7156############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةنوران محمد احمد عبد الاله17896
4140############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةنوره احمد بدوى اسماعيل17897
4338############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةنوره زين العابدين اسعد عبد الرحمن17898
7854############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةنورهان صابر عالم عبد المتجلى17899
7659############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةنورهان عز عابدين عبد العال17900
7759############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةنورهان فتح هللا عبد العزيز حسانين17901
7860############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةنورهان محمد السيد عبد المعبود17902
5237############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةهاجر احمد صابر سليمان17903
7859.5############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةهاجر السعداوى محمد عبد المعبود17904
00############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةهاجر السيد عثمان بكر17905
8060############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةهاجر كمال الدين السيد عبدربه17906
7760############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةهاجر محمد عبد اللطيف احمد17907
78.560############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةهاله محمود محمد مصطفى17908
79.559############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةهبه صبرى السيد عبد الغنى17909
7551############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةهبه منصور ابو اليزيد عبد النبى17910
4038############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةهدى اسعد مبارك نافع17911
6753############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةهدير حامد بخيت احمد17912
4939############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةهدير عبد النبى محمد عباس17913
7357############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةهدير هيبه دسوقى على17914
6842############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةهناء ياسر كمال عبد العال17915
5242############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةهند عبد الناصر عطيه ابراهيم17916
6038############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةهند محمد عبد العال فهيم17917
4739############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةورده محمد جادهللا عثمان17918
اء محمود الماسخ احمد17919 7153############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةوف
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7660############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةوالء جمال عبد النعيم بخيت17920
7760############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةيارا احمد جاد محمد17921
4337############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةيارا هاشم علي السقطي17922
5139############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةياسمين اشرف بخيت همام17923
7860############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةياسمين صابر خلف نورالدين17924
5649############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةياسمين محمد سعد كيالني17925
7559############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةياسمين ياسر فتوح عوض17926
7760############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةيمنى محى الدين اسماعيل السيد17927
7458############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةيوستينا حنا وصفى بشاى17928
7660############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةيوستينا سعيد شحاته ابراهيم17929
6656############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةيوستينا صليب فتحى بطرس17930
5955############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةيوستينا عاطف ميالد فانوس17931
4240############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةيوستينا عدلي اسحق شكري17932
6960############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةيوستينا هانى نبيه صادق17933
6152############المراغةالكرايمة االعداديةابانوب اشرف موسى رزيق17934
5252############المراغةالكرايمة االعداديةابراهيم احمد عبد الرحمن محمد17935
6558############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد ايمن على السيد17936
6058############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد جمال يوسف السيد17937
79.560############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد حسام احمد عباس17938
5146############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد حسن القط حنفى17939
6148############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد حسن عبد الصادق محمد17940
7059.5############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد رافت حسين احمد17941
4748############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد صالح عبد الرحيم جابر17942
7759.5############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد عارف محمد رشوان17943
4942############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد عبد الرحيم ابو الفتوح احمد17944
5245############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد عبد الناصر محمد حافظ17945
4544############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد عبد النعيم بخيت على17946
7452############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد عنتر شاكر خفاجى17947
4344############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد فتح هللا السيد ابو ضيف17948
78.559############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد كمال عبد العليم محمد17949

(25)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

6353############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد محمد فتح هللا احمد17950
7158############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد مصطفى عطيه مصطفى17951
7759############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد ناجى فؤاد الديب17952
6355############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد ناصر ابو الحمد فرج هللا17953
5852############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد ناصر بخيت مهنى17954
78.559############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد هانى احمد السيد17955
5144############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد يسرى فهمى امين17956
7053############المراغةالكرايمة االعداديةاسامه عبده مرسى عبد الموجود17957
5844############المراغةالكرايمة االعداديةاسماعيل جمال فؤاد محمد17958
6850############المراغةالكرايمة االعداديةايمن شعبان على محمد17959
4545############المراغةالكرايمة االعداديةايمن فتحى عبد العال حسين17960
7859############المراغةالكرايمة االعداديةبسام احمد بخيت مهنى17961
5845############المراغةالكرايمة االعداديةبالل رمضان السيد على17962
5840############المراغةالكرايمة االعداديةبها الدين ضيف هللا اسماعيل ضيف هللا17963
6146############المراغةالكرايمة االعداديةجرجس جميل بشاره عزيز17964
5947############المراغةالكرايمة االعداديةحازم ابراهيم شكرى حسين17965
7557############المراغةالكرايمة االعداديةحسن رشاد حسن السيد17966
6340############المراغةالكرايمة االعداديةحسن مصطفى حسن عبد الغنى17967
6641############المراغةالكرايمة االعداديةحماده رجب رشاد محمد17968
5537############المراغةالكرايمة االعداديةحمدى جمال الشافعى محمد17969
4732############المراغةالكرايمة االعداديةخالد اشرف عبد الرحيم السيد17970
4732############المراغةالكرايمة االعداديةخالد السيد خلف السيد17971
5537############المراغةالكرايمة االعداديةخالد سعد بكرى عبد اللطيف17972
7547############المراغةالكرايمة االعداديةخالد محمد يوسف احمد17973
5336############المراغةالكرايمة االعداديةذكريا صالح ابو الوفا همام17974
5539############المراغةالكرايمة االعداديةرومانى مالك ثابت اسرائل17975
5036############المراغةالكرايمة االعداديةزياد احمد عنتر محمود17976
8059############المراغةالكرايمة االعداديةزياد اشرف عبد النعيم جلبى17977
8060############المراغةالكرايمة االعداديةزياد رمضان رفاعى محمد17978
7854############المراغةالكرايمة االعداديةزياد قناوى السيد عمر17979
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راهيم17980 اد محمد حبشى اب 6042############المراغةالكرايمة االعداديةزي
5136############المراغةالكرايمة االعداديةزياد محمد عبد الرحمن ابو دهب17981
7658############المراغةالكرايمة االعداديةساهر احمد عبد هللا على17982
7458############المراغةالكرايمة االعداديةسيف مدحت محمد عبد العليم17983
5846############المراغةالكرايمة االعداديةشادى عاطف نظير مساك17984
5543############المراغةالكرايمة االعداديةشادى غندور كميل بطرس17985
6042############المراغةالكرايمة االعداديةشنوده رومانى لحظى مكارى17986
5048############المراغةالكرايمة االعداديةصفوت سليم سيدهم شحات17987
5948############المراغةالكرايمة االعداديةطارق حماده بسيونى عبد الاله17988
6256############المراغةالكرايمة االعداديةطارق محمود خلف على17989
78.558############المراغةالكرايمة االعداديةعاصم يوسف عبد الحكيم عبد االه17990
4932############المراغةالكرايمة االعداديةعبد الرحمن الحسينيى زايد عيسى17991
7653############المراغةالكرايمة االعداديةعبد الرحمن الرفاعى عوض احمد17992
7856############المراغةالكرايمة االعداديةعبد الرحمن ايمن السيد صابر17993
5340############المراغةالكرايمة االعداديةعبد الرحمن جمال محمد السيد17994
6246############المراغةالكرايمة االعداديةعبد الرحمن شعبان عبد العال احمد17995
6448############المراغةالكرايمة االعداديةعبد الرحمن مؤمن احمد عبد الاله17996
7851############المراغةالكرايمة االعداديةعبد الشافى صابر عبد الشافعى اسماعيل17997
5041############المراغةالكرايمة االعداديةعبد العال اسماعيل عبد العال اسماعيل17998
6554############المراغةالكرايمة االعداديةعبد هللا احمد فتح هللا على17999
6346############المراغةالكرايمة االعداديةعبد هللا شحاته عبد الرحمن احمد18000
7458############المراغةالكرايمة االعداديةعبد هللا على عبد العال احمد18001
4338############المراغةالكرايمة االعداديةعلى ايمن كامل علم الدين18002
4335############المراغةالكرايمة االعداديةعلى حسن على خليفه18003
4432############المراغةالكرايمة االعداديةعماد حمدى عبد العال مازن18004
6834############المراغةالكرايمة االعداديةعمر محمد كيالنى سيف النصر18005
4532############المراغةالكرايمة االعداديةعمرو على عبد النعيم بخيت18006
5037############المراغةالكرايمة االعداديةفادى سمير جوهر فخرى18007
5031############المراغةالكرايمة االعداديةفارس احمد محمود مرسى18008
5032############المراغةالكرايمة االعداديةفتح هللا محمد فتح هللا على18009
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4632############المراغةالكرايمة االعداديةكاراس عياد محروس اسطفانوس18010
4333############المراغةالكرايمة االعداديةكريم عيسى على عيسى18011
4136############المراغةالكرايمة االعداديةكيرلس صالح وديع فريد18012
5340############المراغةالكرايمة االعداديةمايكل سامح جبرائيل بولس18013
5545############المراغةالكرايمة االعداديةمحمد احمد اسماعيل ابراهيم18014
79.557############المراغةالكرايمة االعداديةمحمد اسماعيل شحاته ابو ضيف18015
4142############المراغةالكرايمة االعداديةمحمد اشرف السيد صدقى18016
5747############المراغةالكرايمة االعداديةمحمد اشرف على الصغير حسن18017
6246############المراغةالكرايمة االعداديةمحمد المعز محمد حافظ18018
5843############المراغةالكرايمة االعداديةمحمد ثروت ابو الوفا همام18019
5242############المراغةالكرايمة االعداديةمحمد حسن احمد جاب هللا18020
5233############المراغةالكرايمة االعداديةمحمد خالف بخيت احمد18021
4139############المراغةالكرايمة االعداديةمحمد خلف السيد سالمان18022
7959############المراغةالكرايمة االعداديةمحمد عبد الحميد محى الدين بخيت18023
4950############المراغةالكرايمة االعداديةمحمد عبد العاطى فرغلى على الدين18024
4140############المراغةالكرايمة االعداديةمحمد عبد العال السيد احمد18025
5354############المراغةالكرايمة االعداديةمحمد مصطفى محمد حسين18026
7749############المراغةالكرايمة االعداديةمحمد هانى مصطفى حسين18027
5850############المراغةالكرايمة االعداديةمحمد ياسر كامل محمود18028
5652############المراغةالكرايمة االعداديةمحمود احمد حلمى ابراهيم18029
5752############المراغةالكرايمة االعداديةمحمود السيد احمد عبد الاله18030
4446############المراغةالكرايمة االعداديةمحمود رشاد اسماعيل السيد18031
5652############المراغةالكرايمة االعداديةمحمود زين العابدين كيالنى عبد هللا18032
5350############المراغةالكرايمة االعداديةمحمود سلمان احمد سلمان18033
4248############المراغةالكرايمة االعداديةمحمود صالح ابو زيد العادلى18034
5356############المراغةالكرايمة االعداديةمحمود عنتر عشرى مرسى18035
4345############المراغةالكرايمة االعداديةمحمود كمال احمد محمود18036
4951############المراغةالكرايمة االعداديةمحمود نجاح عبد النعيم برعى18037
5045############المراغةالكرايمة االعداديةمدحت ثروت عبد الرسول كيالنى18038
7740############المراغةالكرايمة االعداديةمصطفى احمد عايد همام18039
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4540############المراغةالكرايمة االعداديةمصطفى احمد محمد مصطفى18040
7453############المراغةالكرايمة االعداديةمصطفى يسن محمود عطيه18041
4548############المراغةالكرايمة االعداديةمنصور شعبان السيد حسين18042
4935############المراغةالكرايمة االعداديةمؤمن الجميل رشاد محمد18043
4639############المراغةالكرايمة االعداديةمينا عياد ميخائيل عازر18044
4739############المراغةالكرايمة االعداديةهادى محمد محمد مصطفى18045
6447############المراغةالكرايمة االعداديةهشام طه السيد مازن18046
7150############المراغةالكرايمة االعداديةهشام محمد خلف محمد18047
7557############المراغةالكرايمة االعداديةيحيى خالد حسين احمد18048
7759############المراغةالكرايمة االعداديةيوسف احمد عطيه هاشم18049
7457############المراغةالكرايمة االعداديةيوسف حمدى عباس فهمى18050
4846############المراغةالكرايمة االعداديةيوسف شعبان الشيخ عيسى زايد18051
7752############المراغةالكرايمة االعداديةيوسف شعبان حسن عبد الغنى18052
5045############المراغةالكرايمة االعداديةيوسف عز ظريف جرجس18053
5647############المراغةالكرايمة االعداديةيوسف فتحى محمد سالمان18054
5741############المراغةالكرايمة االعداديةيوسف هانى فتحى على18055
5548############المراغةالكرايمة االعداديةابتسام ابو الحمد على عبد الجواد18056
5350############المراغةالكرايمة االعداديةابتسام ابو الوفا السيد محمد18057
7154############المراغةالكرايمة االعداديةابتسام هاشم فرغلى عبد الصبور18058
6958############المراغةالكرايمة االعداديةابتسام ياسين محمد احمد18059
6650############المراغةالكرايمة االعداديةاروى محمد الديب يونس18060
6660############المراغةالكرايمة االعداديةاسراء ابو الحمد عبد السميع يونس18061
6754############المراغةالكرايمة االعداديةاسراء السيد محمد خليفه18062
5245############المراغةالكرايمة االعداديةاسراء نجاح علم الدين بكرى18063
5247############المراغةالكرايمة االعداديةاسماء لطفى فرغل على الدين18064
7260############المراغةالكرايمة االعداديةاالء زغلول محمدين السيد18065
7559############المراغةالكرايمة االعداديةالهام ممدوح السيد محمد18066
6559.5############المراغةالكرايمة االعداديةامانى عبد الرحمن الطيب عبد الرحمن18067
5443############المراغةالكرايمة االعداديةامل نجاح علم الدين بكرى18068
7255############المراغةالكرايمة االعداديةامنيه احمد فوزى امين18069

(29)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7559############المراغةالكرايمة االعداديةامنيه محمد احمد يونس18070
7558############المراغةالكرايمة االعداديةامنيه محمد عبد هللا على18071
7155############المراغةالكرايمة االعداديةاميره خليفه بخيت الشاذلى18072
7459############المراغةالكرايمة االعداديةاميره يوسف توفيق عبد القادر18073
6655############المراغةالكرايمة االعداديةانجى السيد عبد الرحمن محمد18074
7056############المراغةالكرايمة االعداديةاوراد عبد الرحمن احمد سالمان18075
6050############المراغةالكرايمة االعداديةايمان قدرى عثمان احمد18076
6150############المراغةالكرايمة االعداديةايمان مصطفى عبده محمد18077
8060############المراغةالكرايمة االعداديةايه احمد محمد السيد18078
5647############المراغةالكرايمة االعداديةايه رجب جاد السيد18079
4937############المراغةالكرايمة االعداديةايه محمد فتح هللا احمد18080
6051############المراغةالكرايمة االعداديةبسمه احمد صابر عبد هللا18081
7054############المراغةالكرايمة االعداديةبسمه جمال قبيصى خلف18082
7858############المراغةالكرايمة االعداديةتيسير جمال رشدى حافظ18083
6546############المراغةالكرايمة االعداديةحسناء محمود احمد عبد ربه18084
78.559############المراغةالكرايمة االعداديةخلود محمود على ابراهيم18085
7960############المراغةالكرايمة االعداديةداليا ناصر خلف السيد18086
5940############المراغةالكرايمة االعداديةدعاء ايمن شاكر على18087
7446############المراغةالكرايمة االعداديةدنيا بخيت حضرى مصطفى18088
7556############المراغةالكرايمة االعداديةدينا اشرف السيد محمد18089
7257############المراغةالكرايمة االعداديةرحاب محمد حسين الزغبى18090
7758############المراغةالكرايمة االعداديةرحمه محمد حسين احمد18091
78.557############المراغةالكرايمة االعداديةرضوه محمد السيد محمد18092
وفا همام18093 و ال ف همام ال 7758############المراغةالكرايمة االعداديةره
8060############المراغةالكرايمة االعداديةريتا توفيق فتحى توفيق18094
6651############المراغةالكرايمة االعداديةريهام حمدى المهدى عثمان18095
6651############المراغةالكرايمة االعداديةريهام فتح هللا عبد العليم حسن18096
هام نبيل اسماعيل محمد18097 6153############المراغةالكرايمة االعداديةري
6846############المراغةالكرايمة االعداديةزينب عبد السالم خلف خليفه18098
8060############المراغةالكرايمة االعداديةساره ابراهيم موسى هاشم18099
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7058############المراغةالكرايمة االعداديةسحر وجيه محمود مرسى18100
4030############المراغةالكرايمة االعداديةسعاد عالء عالم محمد18101
6649############المراغةالكرايمة االعداديةسهير سلمان احمد سلمان18102
5650############المراغةالكرايمة االعداديةشهد ايمن محمد عبد العليم18103
7546############المراغةالكرايمة االعداديةشهد عادل عيسى هاشم18104
7046############المراغةالكرايمة االعداديةشهد محمد عبد النعيم ابو ضيف18105
7759.5############المراغةالكرايمة االعداديةشهد منصور عثمان حنفى18106
7860############المراغةالكرايمة االعداديةشهد ياسر محى الدين بخيت حسين18107
7449############المراغةالكرايمة االعداديةشهالء عبد الفتاح احمد موسى18108
5145############المراغةالكرايمة االعداديةشيماء ياسر السيد محمد18109
8060############المراغةالكرايمة االعداديةغاده بخيت محمد السيد18110
6149############المراغةالكرايمة االعداديةغاده سعد محمد احمد18111
5950############المراغةالكرايمة االعداديةفرحه عالء رشاد بخيت18112
79.559############المراغةالكرايمة االعداديةكريمان ياسر رساد خليفه18113
6650############المراغةالكرايمة االعداديةكنزى ايمن محمد قبيصى18114
6349############المراغةالكرايمة االعداديةلمياء حامد عبد العال احمد18115
5850############المراغةالكرايمة االعداديةلمياء رمضان محمد عبد الحميد18116
6854############المراغةالكرايمة االعداديةليلى صالح محمود عبد الخالق18117
4250############المراغةالكرايمة االعداديةمارينا رومانى كميل بطرس18118
6446############المراغةالكرايمة االعداديةمرثا خلف هللا برنابه بطرس18119
6357############المراغةالكرايمة االعداديةمرفت ناصر فوزى حبيب18120
7559############المراغةالكرايمة االعداديةمروه بخيت السيد محمود18121
6758############المراغةالكرايمة االعداديةمروه عادل فتحى عبد الغفار18122
5849############المراغةالكرايمة االعداديةمروه ماهر السيد مهدى18123
7658.5############المراغةالكرايمة االعداديةمروه ياسر كامل محمود18124
7359.5############المراغةالكرايمة االعداديةمريان هانى خير بساليوس18125
8060############المراغةالكرايمة االعداديةمريم احمد خلف محمد18126
6859.5############المراغةالكرايمة االعداديةمريم ايمن طنيوس سرجيوس18127
8057############المراغةالكرايمة االعداديةمريم عبد المغيث رفعت عبد المغيث18128
5749############المراغةالكرايمة االعداديةمريم ندهى منصور سعد18129

(31)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

5048############المراغةالكرايمة االعداديةمنار السيد على عبد الجواد18130
7658############المراغةالكرايمة االعداديةمنار خالد حسن محمود18131
6955############المراغةالكرايمة االعداديةمنار مصطفى محمد السيد18132
7554############المراغةالكرايمة االعداديةمنار ياسر السيد احمد18133
6856############المراغةالكرايمة االعداديةمنه عالء رشاد بخيت18134
6453############المراغةالكرايمة االعداديةمنه محمود محمد عبد الحميد18135
7860############المراغةالكرايمة االعداديةمنه ممدوح على الزهرى18136
5943############المراغةالكرايمة االعداديةمنى خلف احمد احمد18137
5449############المراغةالكرايمة االعداديةمها احمد حسن شيخون18138
5954############المراغةالكرايمة االعداديةمهرائيل رشدى بدرى روفائيل18139
7458.5############المراغةالكرايمة االعداديةمهرائيل مكرم شفيق فهمى18140
4747############المراغةالكرايمة االعداديةمهرائيل هانى كنزى بخيت18141
8059.5############المراغةالكرايمة االعداديةمى ممدوح السيد ابو ضيف18142
وفا محمد18143 و ال ل اب 79.559.5############المراغةالكرايمة االعداديةمياده وائ
8060############المراغةالكرايمة االعداديةميرنا نجاح سعد عبد الصبور18144
79.559.5############المراغةالكرايمة االعداديةناريمان بخيت احمد عبد الرحيم18145
4030############المراغةالكرايمة االعداديةناهد معبد علم الدين كمال18146
6758############المراغةالكرايمة االعداديةندى محمد على احمد18147
6858############المراغةالكرايمة االعداديةندى هانى حلمى بخيت18148
6256############المراغةالكرايمة االعداديةنرمين بخيت سيدهم شحات18149
5855############المراغةالكرايمة االعداديةنرمين نجاح انور احمد18150
7757############المراغةالكرايمة االعداديةنوال صفوت جابر مزيد18151
6457############المراغةالكرايمة االعداديةنورهان عالء حامد محمدين18152
6956############المراغةالكرايمة االعداديةنورهان ممدوح ابو الحمد احمد18153
5056############المراغةالكرايمة االعداديةنورهان نجاح انور احمد18154
7351############المراغةالكرايمة االعداديةهاجر حمدى احمد ابراهيم18155
7653############المراغةالكرايمة االعداديةهاجر خالد خلف محمد18156
7759.5############المراغةالكرايمة االعداديةهاجر خلف احمد كريم18157
7960############المراغةالكرايمة االعداديةهاجر عبد العزيز احمد محمد18158
7058############المراغةالكرايمة االعداديةهاله محمد محمود احمد18159
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6441############المراغةالكرايمة االعداديةهايدى ابو نعمان منصور محمد18160
6442############المراغةالكرايمة االعداديةهبه جمال بدوى عبد الرحمن18161
7656############المراغةالكرايمة االعداديةهبه حلمى عبد النعيم مرسى18162
7860############المراغةالكرايمة االعداديةهبه ممدوح السيد على18163
7860############المراغةالكرايمة االعداديةهدى عبده ابراهيم احمد18164
7860############المراغةالكرايمة االعداديةهدير خالد خلف محمد18165
7860############المراغةالكرايمة االعداديةهدير صالح احمد احمد18166
5945############المراغةالكرايمة االعداديةهيام محمود فتحى نور الدين18167
4640############المراغةالكرايمة االعداديةورده محمود الديب يونس18168
5244############المراغةالكرايمة االعداديةوفاء كمال احمد عبد الغفار18169
6447############المراغةالكرايمة االعداديةوالء همام سيد حسين18170
6744############المراغةالكرايمة االعداديةياسمين صابر خيرى احمد18171
7657############المراغةالكرايمة االعداديةيسرا جمال محمد حافظ18172
ية باالعداديةابانوب حارص سليدس تامر18173 7458.5############المراغةالشوران
ية باالعداديةابرام اسامه فتيحه شنوده18174 7258.5############المراغةالشوران
ية باالعداديةابراهيم ادهم حمدى هيكل18175 7350############المراغةالشوران
ية باالعداديةابراهيم محمد السيد احمد18176 7155############المراغةالشوران
ية باالعداديةابراهيم ناصر محمد حسن18177 5742############المراغةالشوران
ية باالعداديةاحمد ابوبكر عثمان هريدى18178 7759############المراغةالشوران
ية باالعداديةاحمد اسعد هاشم عبد العال18179 7357############المراغةالشوران
ية باالعداديةاحمد السباعى احمد شبيب18180 5653############المراغةالشوران
ية باالعداديةاحمد حسانين طه عبد النعيم18181 4937############المراغةالشوران
ية باالعداديةاحمد رافت السيد على18182 7259############المراغةالشوران
ية باالعداديةاحمد رجب حمدى ابراهيم18183 6052############المراغةالشوران
ية باالعداديةاحمد ناصر محمد وهمان18184 4745############المراغةالشوران
ية باالعداديةاحمد وليد احمد محمد18185 5149############المراغةالشوران
ية باالعداديةاالمير الضبع نعيم مالك18186 7557############المراغةالشوران
ية باالعداديةالبدرى عبد الستار محمد نعمان18187 4751############المراغةالشوران
ية باالعداديةالسيد وطنى محمود احمد18188 7655############المراغةالشوران
ية باالعداديةبرسوم سامح فوزى فلتس18189 7759.5############المراغةالشوران
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ية باالعداديةبيشوى كميل صديق قيصر18190 7758############المراغةالشوران
عال احمد على18191 ية باالعداديةحاتم عبد ال 6149############المراغةالشوران
ية باالعداديةحارص محمد حمدى هيكل18192 4745############المراغةالشوران
ية باالعداديةحسن محمد حسن محمد18193 4948############المراغةالشوران
ية باالعداديةحماده عالء يونس عثمان18194 5752############المراغةالشوران
ية باالعداديةديفيد فريد نصحى نظير18195 7759.5############المراغةالشوران
د مكرم خلف هللا مالك18196 ية باالعداديةرائ 6252############المراغةالشوران
ية باالعداديةشادى منير كمال سعيد18197 5956############المراغةالشوران
ية باالعداديةعبد الرحمن اشرف احمد يوسف18198 6050############المراغةالشوران
ية باالعداديةعبد الرحمن فتيحه راضي احمد18199 5251############المراغةالشوران
ية باالعداديةعبد الرحمن محمد السيد عبد العال18200 7658############المراغةالشوران
ية باالعداديةعبد الرحمن محمد يونس محمد18201 7659############المراغةالشوران
ية باالعداديةعبد هللا ايمن صابر حمدى18202 4647############المراغةالشوران
ية باالعداديةعبد هللا على محمد عبد العال18203 5958############المراغةالشوران
ية باالعداديةعالء احمد يونس عبد الوارث18204 8060############المراغةالشوران
ية باالعداديةعالء محمد عبد الحى محمد18205 6558############المراغةالشوران
ية باالعداديةعلى محمد عبد الرحمن ابوليله18206 5450############المراغةالشوران
ية باالعداديةفادى هتلر سناده عبيد18207 6257############المراغةالشوران
ية باالعداديةفلوباتير فتحى ابراهيم لظيم18208 7459.5############المراغةالشوران
ية باالعداديةفهد عادل صدقى عبد الرحمن18209 7460############المراغةالشوران
ية باالعداديةكيرلس ثروت جبرائيل هدهد18210 7458############المراغةالشوران
ية باالعداديةمارسلينو وائل بباوى حكيم18211 7858############المراغةالشوران
ية باالعداديةمحمد ابراهيم محمود ابراهيم18212 5240############المراغةالشوران
ية باالعداديةمحمد احمد حسن عبد العليم18213 7742############المراغةالشوران
ية باالعداديةمحمد احمد سليمان انور18214 6547############المراغةالشوران
ية باالعداديةمحمد اشرف صدقى عبد الرحمن18215 7258############المراغةالشوران
ية باالعداديةمحمد البنداري حربي السيد18216 5442############المراغةالشوران
ية باالعداديةمحمد السيد حلمى عثمان18217 7155############المراغةالشوران
ية باالعداديةمحمد العربي صابر فتوح18218 78.558############المراغةالشوران
ية باالعداديةمحمد حموده احمد عبد الحميد18219 6648############المراغةالشوران
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ية باالعداديةمحمد عبد السميع عبد الحميد عبيد18220 6547############المراغةالشوران
ية باالعداديةمحمد على محمد احمد18221 7153############المراغةالشوران
ية باالعداديةمحمد فراج بكرى محمد18222 7556############المراغةالشوران
ية باالعداديةمحمد مبارك عمران حسين18223 5946############المراغةالشوران
ية باالعداديةمحمد ممدوح محمد هاشم18224 7756############المراغةالشوران
ية باالعداديةمحمود السيد صابر مزيد18225 5550############المراغةالشوران
ية باالعداديةمحمود شحاته عثمان خليل18226 6246############المراغةالشوران
ية باالعداديةمحمود صبري محمد السيد18227 6041############المراغةالشوران
ية باالعداديةمعتز البغدادى ابوضيف محمد18228 7053############المراغةالشوران
ية باالعداديةمينا توفيق زكريا توفيق18229 6854############المراغةالشوران
ية باالعداديةمينا صفوت عبد القدوس مسعود18230 7050############المراغةالشوران
ية باالعداديةناصر السيد يونس السيد18231 5638############المراغةالشوران
ية باالعداديةهادى صالح على محمد18232 6348############المراغةالشوران
ية باالعداديةهدرا عزت زكى فرج18233 78.557############المراغةالشوران
ية باالعداديةيسى كمال جرجس خله18234 7858############المراغةالشوران
ضان السيد بكر18235 ية باالعداديةيوسف رم 6043############المراغةالشوران
ية باالعداديةيوسف محمد السيد احمد18236 6751############المراغةالشوران
ية باالعداديةيوسف محمد حسني عثمان18237 7856############المراغةالشوران
ية باالعداديةابتسام ناصر احمد الزهري18238 7756############المراغةالشوران
ية باالعداديةاسراء عالء البدرى السيد18239 7758############المراغةالشوران
ية باالعداديةاسراء كمال محمد سلمان18240 7359.5############المراغةالشوران
ية باالعداديةاسماء السيد الحفنى محمود18241 6938############المراغةالشوران
ية باالعداديةاسماء عصمت صبرى على18242 7148############المراغةالشوران
راهيم مجاهد18243 هام هاشم اب ية باالعداديةال 6239############المراغةالشوران
ية باالعداديةامنيه صبرى على احمد18244 7238############المراغةالشوران
ية باالعداديةايمان محمد صابر ابو شامه18245 6944############المراغةالشوران
ية باالعداديةايه محمد عاطف السيد18246 79.559############المراغةالشوران
ية باالعداديةبسمله عزام فتح هللا ابوشاته18247 6238############المراغةالشوران
ية باالعداديةتغريد حجازى عبد الحميد مرسى18248 7837############المراغةالشوران
ية باالعداديةحسناء علي قبيصي احمد18249 6134############المراغةالشوران
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ية باالعداديةدعاء ابراهيم جاد عثمان18250 6036############المراغةالشوران
ية باالعداديةدعاء الحديوى حسين عبد الوارث18251 6652############المراغةالشوران
ية باالعداديةدعاء محمود رمضان محمود18252 6749############المراغةالشوران
مه شحاته احمد شحاته18253 ية باالعداديةرح 7658############المراغةالشوران
ية باالعداديةرحمه محمد عثمان احمد18254 5946############المراغةالشوران
ية باالعداديةروجينا فؤاد وهبه مالك18255 7251############المراغةالشوران
ية باالعداديةريم عبد الباسط محمد عثمان18256 7658############المراغةالشوران
ية باالعداديةزهراء محمد حسن عبد النعيم18257 7546############المراغةالشوران
ية باالعداديةزينب حارس فرج السيد18258 7860############المراغةالشوران
ية باالعداديةساره السيد قبيصى على18259 7547############المراغةالشوران
ية باالعداديةساره على فراج محمد18260 6236############المراغةالشوران
ية باالعداديةساره محمد ابوزيد السيد18261 5437############المراغةالشوران
ية باالعداديةسماسم فتح هللا ابوضيف محمد18262 7343############المراغةالشوران
ية باالعداديةسهام محمود احمد عبد النعيم18263 7236############المراغةالشوران
ية باالعداديةشاديه اسماعيل فرج هللا اسماعيل18264 6536############المراغةالشوران
ية باالعداديةشرين شحاته فكرى عبد المالك18265 78.555############المراغةالشوران
ية باالعداديةشرين مجدي ابراهيم علي18266 79.558############المراغةالشوران
ية باالعداديةشهد احمد ابوزيد عرابى18267 6033############المراغةالشوران
ية باالعداديةشهد على صاحى احمد18268 6348############المراغةالشوران
ية باالعداديةشهد محمد نجيب مهران ابوشامه18269 7459############المراغةالشوران
ية باالعداديةشهد محمد يونس بسطاوى18270 5142############المراغةالشوران
ية باالعداديةشيماء ابراهيم الشرقاوي احمد18271 6449############المراغةالشوران
ية باالعداديةشيماء على احمد التونى18272 5239############المراغةالشوران
ية باالعداديةشيماء على فتوح احمد18273 6842############المراغةالشوران
ية باالعداديةشيماء فرغل على محمد18274 7759############المراغةالشوران
ية باالعداديةغرام محمد البدرى محمد18275 5040############المراغةالشوران
ية باالعداديةفاطمه على جابر السيد18276 7060############المراغةالشوران
ية باالعداديةفاطمه على محمد خليل18277 4843############المراغةالشوران
ية باالعداديةفرحه سالمان احمد على18278 5339############المراغةالشوران
ية باالعداديةمارينا وجيه رياض عزيز18279 78.559.5############المراغةالشوران
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ية باالعداديةمريم محمد عاطف محمد18280 7857############المراغةالشوران
ية باالعداديةمنار حمدي توفيق محمد18281 6550############المراغةالشوران
ية باالعداديةمنار عبد العاطى السيد محمد18282 7555############المراغةالشوران
ية باالعداديةمنه رجب صابر محمد18283 7354############المراغةالشوران
ية باالعداديةنجوى اسماعيل احمد عبد هللا18284 7651############المراغةالشوران
ية باالعداديةنورا عادل البدرى السيد18285 6439############المراغةالشوران
ية باالعداديةنورسين حسن ابوزيد السيد18286 7343############المراغةالشوران
ية باالعداديةنورهان زهران بساده ضيف هللا18287 6646############المراغةالشوران
ية باالعداديةنورهان عالء جمال الدين محمد18288 7355############المراغةالشوران
ية باالعداديةنورهان محمد على عبد النبى18289 6545############المراغةالشوران
ية باالعداديةهاجر احمد فراج مهران18290 7857############المراغةالشوران
ية باالعداديةهاله عبد النبى ثابت موسى18291 7146############المراغةالشوران
ية باالعداديةهدى احمد محمد احمد18292 7844############المراغةالشوران
ية باالعداديةهدى عبد الجواد عبد الحافض محمد18293 7647############المراغةالشوران
ية باالعداديةهدى على محمد زيدان18294 7039############المراغةالشوران
ية باالعداديةهدى عمر فتحى فراج18295 7542############المراغةالشوران
ية باالعداديةوالء السيد احمد اسعد18296 6436############المراغةالشوران
ية باالعداديةوالء حسن الصغير احمد18297 7960############المراغةالشوران
ية باالعداديةياسمين بكر خلف هللا طلب18298 7438############المراغةالشوران
ية باالعداديةياسمين لطفى محمود على18299 5141############المراغةالشوران
ية باالعداديةياسمين مجدى سلمى مصطفى18300 8050############المراغةالشوران
ية باالعداديةيوستينا ابوسته كمال سعيد18301 7650############المراغةالشوران
ية باالعداديةيوستينا ابوطناس خيرى جابر18302 79.559.5############المراغةالشوران
ية باالعداديةيوستينا حسام موسى صادق18303 8060############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةابانوب كرم منير توفيق18304 7555############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةابرام صابر صدقى موسى18305 7656############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةابرام ماهر فاروق دميان18306 6855############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةابراهيم حسان السيد ابراهيم18307 7453############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةابراهيم صالح رشاد عبد الراضي18308 6854############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةاحمد السيد سعد محمد18309 5549############المراغةالشوران
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ية اإلعدادية الجديدةاحمد حمدي خلف هللا احمد18310 6450############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةاحمد عبد اللطيف صابر محمد18311 7253############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةاحمد عالء على محمود18312 5750############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةاحمد على سعد محمد18313 6755############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةاحمد فتح هللا السيد احمد18314 5244############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةاحمد فتح هللا بكر طلب18315 6550############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةاحمد فتح هللا قاسم ابراهيم18316 7150############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةاحمد كارم فرج الليثى18317 6644############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةاحمد محمد البندارى راضى18318 7255############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةاحمد محمد محمد احمد18319 6650############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةاحمد محمود الحسك السيد18320 7858############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةاشرف خليفه البدرى احمد18321 7356############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةالحسن وائل حلمي حسن18322 79.558############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةالحسينى حافظ السيد خاطر18323 6250############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةالسيد ماهر السيد خليل18324 7452############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةانطون نجاح صدقى مسعد18325 6642############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةايمن جمال محمد عبد المجيد18326 7655############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةايهاب خالد راضى على18327 6037############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةباسم محمد عبده احمد18328 5751############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةبيتر فتيحه فارس جوهر18329 6754############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةتوماس كارم نصحي ابراهيم18330 5555############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةتوماس ممدوح ماهر حلقه18331 7959############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةجرجس حنا صفوت بحبوح18332 7256############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةجمال محمد خلف عمار18333 5241############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةحسام الديب محمد السيد18334 7156############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةحسانين فيصل حسانين محمد18335 6450############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةحسن فتح هللا محمود على18336 4638############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةحمدى حسن مصطفى السيد18337 7552############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةرجب احمد حسين محمد18338 6245############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةرشاد محمد رشاد محمد18339 7356############المراغةالشوران
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ية اإلعدادية الجديدةرمضان محمد قاسم رشوان18340 7857############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةزياد ابو السعود حفنى محمد18341 5753############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةزيدان البدري مدبولى زيدان18342 5750############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةسامح سميح عدلى جوهر18343 6553############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةشعبان السيد شعبان احمد18344 6152############المراغةالشوران
عت شنوده حكيم18345 ية اإلعدادية الجديدةشنوده رف 7054############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةشنوده كمال زكرى ابراهيم18346 6751############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةشهاب الدين على عجالن ابو الحسن18347 5443############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةصالح الكحالوى صالح زين العابدين18348 4744############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةعامر محمد خلف محمد18349 7447############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةعبد الرحمن الكحالوي عادل قريشي18350 6242############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةعبد الرحمن حسانين احمد حسن18351 7247############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةعبد الرحمن رفعت شكيب خفاجي18352 6943############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةعبد الكريم هاشم عبده احمد18353 5940############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةعبد هللا محمد عبد هللا محمد18354 7442############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةعبد هللا هاشم احمد عيسى18355 7043############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةعبده نورالدين عبده احمد18356 5335############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةعثمان عزت عثمان حسن18357 7645############المراغةالشوران
صام الديب على محمود18358 ية اإلعدادية الجديدةع 5442############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةعصام السيد عباس فرج18359 7345############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةعالء احمد محمد محمود18360 4942############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةعالء محمد حسين عبد الحليم18361 6145############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةعلى فتح هللا اسالم عبدربه18362 5933############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةعلى ناصر احمد السيد18363 6742############المراغةالشوران
م ماهر ابوضيف18364 ية اإلعدادية الجديدةعمر اده 7140############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةعمر عثمان بدوى محمد18365 7447############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةعمر محمد عمران احمد18366 7546############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةعمر محمود البدري محمود18367 5143############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةفادي كارم عادل قديس18368 6945############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةفهد احمد محمد محمود18369 6445############المراغةالشوران
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ية اإلعدادية الجديدةفهد حماده جاد احمد18370 7760############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةكريم عصمت محمد محمد18371 4842############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةكريم عنتر عبد الشافى احمد18372 6851############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةكريم كرم صالح بكري18373 5047############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةكريم محمد ابراهيم فؤاد18374 4643############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةكيرلس مبروك بخيت عبد المسيح18375 7248############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةكيرلس يوسف هارون حلقه18376 8058.5############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمارك جمال لوقا عبد المسيح18377 78.557############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمجدى طلعت حسن عفيفى18378 00############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمد الباهي القرشي راشد18379 5848############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمد البدرى خيرى الظاهرى18380 6448############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمد السيد قدرى فكرى18381 5950############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمد السيد محسب راضي18382 4035############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمد جوده رمضان وهمان18383 4445############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمد حفنى محمود السيد18384 7553############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمد حيدر السيد الزهرى18385 4641############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمد رمضان محمد عوض18386 6250############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمد صابر محمد احمد18387 6653############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمد طه عثمان محمد18388 4135############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمد عادل عبد العال توفيق18389 4543############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمد عبد الحميد سعد فراج18390 4535############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمد عبد هللا محمد احمد18391 4130############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمد عسران محمد البدري18392 5032############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمد فتحى البسيونى السيد18393 5346############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمد كارم احمد عبد اللطيف18394 4632############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمد كارم فراج حسن18395 4332############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمد مصطفى عوض عبد الحليم18396 5231############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمد ياسر السنوسى ابو الحسن18397 4130############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمود ابراهيم محمود مجاهد18398 5539############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمود احمد محمد مسلم18399 6746############المراغةالشوران
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ية اإلعدادية الجديدةمحمود الحامدى محمد عبد العال18400 7452############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمود صابر فراج ابوزيد18401 5643############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمود عبد الكريم احمد عبد الرحمن18402 6132############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمحمود على احمد ابوضيف18403 6544############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمصطفى ابراهيم عبد الوارث علي18404 6249############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمصطفى محمود نور الدين الحفنى18405 5038############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمصطفى ياسر حسانين عزمى18406 6047############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمؤمن محمد السيد حامد18407 5837############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمينا امين صابر جبره18408 7552############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمينا فوزي مبسوط حكيم18409 7046############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمينا كارم نجيب جرس18410 7259.5############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةوليد محمود جادهللا طه18411 7754############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةياسر محمود احمد عباس18412 4834############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةيسى فريد شوقي موسى18413 7655############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةيسى مكرم فخرى سليمان18414 7652############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةيسى نصري عبد المسيح سامي18415 4939############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةيوسف احمد السيد محمود18416 5348############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةيوسف الباهر عبد العال عباس18417 5143############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةيوسف فتحى شرقاوى موسى18418 7660############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةيوسف كمال هندي شحاته18419 7556############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةيوسف مكرم شهدى لمعى18420 7652############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةاروه عماد عبد هللا البغدادى18421 7554############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةاسراء الديب السيد محمد18422 5740############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةاسراء بدوي الدمرداش عبد هللا18423 6636############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةاسراء جمال حمدي السيد18424 78.533############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةاسراء حسني السيد ابراهيم18425 5034############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةاسماء غضبان مجاهد محمد18426 6332############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةالزهراء عبد الراضى رشاد عبد الراضى18427 5133############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةامل صالح محمد مهران18428 5137############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةامنيه االدهم السيد احمد18429 5750############المراغةالشوران
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ية اإلعدادية الجديدةامنيه منتصر محمد عثمان18430 7238############المراغةالشوران
مان احمد صبرى فرغل18431 ية اإلعدادية الجديدةاي 4435############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةايمان احمد محمد فرج هللا18432 78.560############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةايمان بخيت ابو الحسن بخيت18433 5133############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةايمان عبد السميع بكر طلب18434 4731############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةايه شعبان احمد حسن18435 7760############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةبخيته احمد عبد العال السيد18436 7654############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةبخيته الفولى عبد هللا محمد18437 7447############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةبدور لطفى عبد العظيم عيسى18438 7548############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةبسمه مصطفى البدرى احمد18439 7449############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةتغريد كاظم فرغل احمد18440 7752############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةجهاد عصام الدين بدوى محمد18441 7758############المراغةالشوران
صغير18442 ية اإلعدادية الجديدةحبيبه احمد محمد ال 7046############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةحكمه الحسينى فرغلى خلف18443 7852############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةحميده صالح سليمان ربيعى18444 6651############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةخلود طلعت احمد عبد هللا18445 5739############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةدعاء كحالوى عزوز مجاهد18446 5444############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةدميانه وهيب نصحى وهبه18447 7252############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةديانه ايمن نجاح زكرى18448 78.558.5############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةدينا حسن حسين اسماعيل18449 6145############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةدينا عثمان محمد عثمان18450 6041############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةرجاء شعبان احمد عبد الرحمن18451 6044############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةرحاب بهاء الدين حسن هريدى18452 7751############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةرحاب محمود جاد عثمان18453 6957############المراغةالشوران
مه عزت عثمان حسن18454 ية اإلعدادية الجديدةرح 7545############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةرفا مهدي حامد احمد18455 6947############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةرنا ماجد فاروق دميان18456 7751############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةرنا محمد حمام احمد18457 7553############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةريهام فتيحه احمد مهران18458 7250############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةزينب زين العابدين احمد حسن18459 5441############المراغةالشوران
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ية اإلعدادية الجديدةساره مصطفى احمد احمد18460 7360############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةسلوى محمد عبد الاله عزيز الدين18461 6151############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةسلوي محمد صابر محمد18462 7256############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةسماسم محمد السيد نعمان18463 7147############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةسمر احمد عبد الاله عزيز الدين18464 7245############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةشاهنده احمد محمد احمد18465 6752############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةشاهنده جمال عبد الرحمن البدرى18466 6958.5############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةشهد اشرف احمد حسين18467 7758############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةشيماء رمضان محمد نجدى18468 7752############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةشيماء شحاته احمد صالح18469 7049############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةضحى عبد الحميد محمد عبد العال18470 7557############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةعلياء كارم بنداري عبد هللا18471 8060############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةغاده عادل بسيط سامي18472 7959############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةفاتن عبد الرحيم محمد على18473 7251############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةفاطمه طلعتت محمد حسانين18474 7349############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةفاطمه مصطفى عبد هللا محمد18475 7044############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةفايزه صابر ابو الحسن بخيت18476 7344############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةفرحه حسن محمد هاشم18477 6741############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمادلين عاطف وليم عوض18478 79.560############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمادلين ماهر عادل قديس18479 7755############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمارتينا شنوده رسمى ابراهيم18480 79.560############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمارتينا محي ولعان حلقه18481 7154############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمارلين ممدوح راضى منصور18482 7456############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمارينا عبد المالك عوض ابراهيم18483 7056############المراغةالشوران
نا ناصر هارون حلقه18484 ية اإلعدادية الجديدةماري 78.558.5############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمريم البدرى محمد البدرى18485 78.558############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمريم امشيل خليل تاوضروس18486 7658.5############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمريم مكرم متى عزيز18487 7858.5############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمريم نجاح مبسوط حكيم18488 6342############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةملك صبرى زايد احمد18489 7453############المراغةالشوران
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ية اإلعدادية الجديدةمنار معتز محمود خليفه18490 6452############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمنال البدرى خلف فرغلى18491 6655############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمنه حازم عزام عثمان18492 6748############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمهرائيل سمير شحاته مهاود18493 7857############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمى سراج الدين فؤاد خليفه18494 78.558############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةميرنا الباشا صالح موسى18495 7652############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةميرنا ناجي قدوس حكيم18496 7457############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةناريمان على سعد فراج18497 6853############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةندا احمد السيد احمد18498 6752############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةندا فتح هللا احمد عليو18499 78.554############المراغةالشوران
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ية اإلعدادية الجديدةندا فتحى رمضان محمد18500 7642############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةنرمين عزت كامل صادق18501 6843############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةنورهان حمدى محمد عبد الاله18502 8054############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةنورهان عادل محمد احمد18503 79.552############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةهايدي بخيت مبسوط حكيم18504 6648############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةهبه السيد محمد عبد الهادي18505 7958############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةهبه رشدى السيد همام18506 8058.5############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةهدير على صابر محمد18507 7252############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةهند هاني نظمي عبد اللطيف18508 6752############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةهيام على فرج موسى18509 7955############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةوالء محمد عصمان محمد18510 7354############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةيارا محمد ابو حسيبه محمد18511 7752############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةيارا مصطفى احمد احمد18512 7958.5############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةياسمين صالح محمد مهران18513 7351############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةيسريه عبد الحليم هريدى محمد18514 7654############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةيوستينا طارق فكرى عبد المالك18515 7958############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةيوستينا ماهر صدقى روميل18516 6747############المراغةالشوران
7853############المراغةاقصاص ع المشتركةابراهيم رمضان هاشم عزيز الدين18517
7156############المراغةاقصاص ع المشتركةابراهيم محمد ابراهيم احمد18518
5647############المراغةاقصاص ع المشتركةاحمد خالد عبد الفتاح محمد18519
6956############المراغةاقصاص ع المشتركةاحمد رفعت السيد همام18520
7851############المراغةاقصاص ع المشتركةاحمد رمضان ابراهيم سلمان18521
7043############المراغةاقصاص ع المشتركةاحمد سعد محمد هريدى18522
7130############المراغةاقصاص ع المشتركةاحمد سالم محمد ثابت18523
7754############المراغةاقصاص ع المشتركةاحمد ضيفى محمد عثمان18524
7051############المراغةاقصاص ع المشتركةاحمد عاطف احمد عبد الوهاب18525
7355############المراغةاقصاص ع المشتركةاحمد عبد الوارث شيبه عبد الوارث18526
7441############المراغةاقصاص ع المشتركةاحمد عصام الدين محمد محمد18527
6545############المراغةاقصاص ع المشتركةاحمد على حسن عبد الهادى18528
7751############المراغةاقصاص ع المشتركةاحمد على محمد على18529
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7651############المراغةاقصاص ع المشتركةاحمد فتحى محمد محمد18530
79.558############المراغةاقصاص ع المشتركةاحمد فيض احمد ابو اليزيد18531
8058.5############المراغةاقصاص ع المشتركةاحمد ماهر حموده ابوضيف18532
7859############المراغةاقصاص ع المشتركةاحمد محسن شيبه الحمد مكى18533
7850############المراغةاقصاص ع المشتركةاحمد محمد خضيرى عبد الحليم18534
6443############المراغةاقصاص ع المشتركةاحمد نجاح احمد محمد18535
7348############المراغةاقصاص ع المشتركةاسالم فيض عبد اللطيف على18536
5741############المراغةاقصاص ع المشتركةاسالم محمد محمود مرسى18537
5442############المراغةاقصاص ع المشتركةاسالم محمود محمد عثمان18538
7256############المراغةاقصاص ع المشتركةاسماعيل محمد اسماعيل محمد18539
7856############المراغةاقصاص ع المشتركةاشرف عبد العاطى عمران على18540
6845############المراغةاقصاص ع المشتركةاشرف محمد ابو زيد محمد18541
6546############المراغةاقصاص ع المشتركةالسيد كامل يونس عمر18542
5538############المراغةاقصاص ع المشتركةالسيد محمد النجار محمد18543
7255############المراغةاقصاص ع المشتركةالسيد محمود عبد الوارث محمد18544
7853############المراغةاقصاص ع المشتركةالشطورى ناجح احمد الشطورى18545
7748############المراغةاقصاص ع المشتركةانور محمد السيد محمد18546
7152############المراغةاقصاص ع المشتركةايمن محمد فوزى محمود18547
6145############المراغةاقصاص ع المشتركةبركات يوسف ابوزيد يوسف18548
7759.5############المراغةاقصاص ع المشتركةحازم حمام فاروق سليم18549
7758############المراغةاقصاص ع المشتركةحسام السيد فرغل محمود18550
7559############المراغةاقصاص ع المشتركةحسام حسن احمد محمد18551
7556############المراغةاقصاص ع المشتركةحسن محمد حسن عبد الرحيم18552
ضان داود احمد18553 6952############المراغةاقصاص ع المشتركةحماده رم
6145############المراغةاقصاص ع المشتركةخالد قناوى بالل عبد الصمد18554
6742############المراغةاقصاص ع المشتركةخالد محمد محمود اسماعيل18555
7050############المراغةاقصاص ع المشتركةرمضان احمد محمد ابو اليزيد18556
7654############المراغةاقصاص ع المشتركةزياد رشاد محمد هاشم18557
7451############المراغةاقصاص ع المشتركةزياد فتح هللا عبد الحى يوسف18558
7047############المراغةاقصاص ع المشتركةزياد محمد حلمى محمد18559
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6544############المراغةاقصاص ع المشتركةسعيد محمد ثابت عبد الغفار18560
8059############المراغةاقصاص ع المشتركةسيف محمد فهمى محمد18561
5539############المراغةاقصاص ع المشتركةشريف يونس محمد عزيزالدين18562
7349############المراغةاقصاص ع المشتركةشهاب محمود جاد الكريم محمد18563
7448############المراغةاقصاص ع المشتركةطارق احمد عبد السميع عبد الوارث18564
7344############المراغةاقصاص ع المشتركةطارق احمد محمد عبد اللطيف18565
6047############المراغةاقصاص ع المشتركةطارق بركات رشوان محمد18566
5745############المراغةاقصاص ع المشتركةطارق محمد سيد محمد18567
5950############المراغةاقصاص ع المشتركةعاطف يونس صاحى العارف18568
5136############المراغةاقصاص ع المشتركةعبد الحميد السيد عبد الحميد احمد18569
7453############المراغةاقصاص ع المشتركةعبد الرحمن احمد السيد ضيف هللا18570
7147############المراغةاقصاص ع المشتركةعبد الرحمن الحسينى عادل محمد18571
7960############المراغةاقصاص ع المشتركةعبد الرحمن عاطف فوزى قنديل محمد18572
5846############المراغةاقصاص ع المشتركةعبد الرحمن محسن حسين خالف18573
6134############المراغةاقصاص ع المشتركةعبد الرحمن محمد على محمد18574
7960############المراغةاقصاص ع المشتركةعبد الرحمن محمد نور الدين شلبى18575
7658.5############المراغةاقصاص ع المشتركةعبد هللا ابراهيم محمد ابراهيم18576
7048############المراغةاقصاص ع المشتركةعبد هللا احمد عثمان على18577
6140############المراغةاقصاص ع المشتركةعبد هللا ايمن محمود محمد18578
7659############المراغةاقصاص ع المشتركةعبد هللا رمضان محمد ابوسديره18579
78.557############المراغةاقصاص ع المشتركةعبد هللا صابر حنبلي محمد18580
7858############المراغةاقصاص ع المشتركةعبد هللا عطيه حموده عطيه18581
5736############المراغةاقصاص ع المشتركةعبد هللا على احمد محمود18582
7249############المراغةاقصاص ع المشتركةعبد هللا محمد السيد محمد18583
7759############المراغةاقصاص ع المشتركةعبد هللا هاشم احمد محمد18584
6150############المراغةاقصاص ع المشتركةعزت فرج احمد هريدى18585
6944############المراغةاقصاص ع المشتركةعالء صابر محمد السيد18586
4436############المراغةاقصاص ع المشتركةعالء عبد المنعم محمد عبد المنعم18587
5645############المراغةاقصاص ع المشتركةعالم احمد عالم احمد18588
7650############المراغةاقصاص ع المشتركةعلى جابر على السيد18589
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6047############المراغةاقصاص ع المشتركةعلى خلف هللا حلمى مرسى18590
5748############المراغةاقصاص ع المشتركةعلى محمد احمد محمد18591
6644############المراغةاقصاص ع المشتركةعمر ناصر عمر هاشم18592
6546############المراغةاقصاص ع المشتركةعمرو السيد عثمان على18593
7358############المراغةاقصاص ع المشتركةعمرو جاد كامل محمد18594
4030############المراغةاقصاص ع المشتركةعمرو خالد السيد اسماعيل18595
7150############المراغةاقصاص ع المشتركةفهمى محمد فهمى محمد18596
7858############المراغةاقصاص ع المشتركةفيصل جمال حسن حسانين18597
78.558############المراغةاقصاص ع المشتركةكريم حمام الديب محمد على18598
6751############المراغةاقصاص ع المشتركةكريم سيد محمد احمد18599
6646############المراغةاقصاص ع المشتركةمالك محمود محمد احمد18600
4830############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمد ابراهيم احمد عمر18601
5247############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمد ابو الصفى محمد ابراهيم18602
7556############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمد السيد طه احمد18603
6244############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمد السيد عبد اللطيف محمد18604
7249############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمد العربى احمد محمد18605
5342############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمد خليفه السيد احمد18606
7144############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمد رافت محمد عبد العال18607
6044############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمد سعيد فوزى محمود18608
5350############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمد عبد الوارث محمد عبد الوارث18609
4744############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمد على السيد هاشم18610
4636############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمد فؤاد محمد يعقوب18611
4745############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمد قدرى محمد على18612
5345############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمد مجدى محمد على18613
6346############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمد محمود احمد محمد18614
7351.5############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمد محمود محمد عبد الحليم18615
7048############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمد ناصر عبد الظاهر محمد18616
4030############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمود احمد عزيز الدين محمد18617
5242############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمود السيد عامر السيد18618
6548############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمود خالد حلمى مهران18619
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6745############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمود رمضان احمد الشطورى18620
7252############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمود سعد على محمد18621
4546############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمود عبده فهمى عبد النبى18622
4451############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمود كمال احمد عبد العال18623
6449############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمود ناجح حجازى سليم18624
5248############المراغةاقصاص ع المشتركةمحمود نجاح احمد حسان18625
7456############المراغةاقصاص ع المشتركةمصطفى قبيصى عايد قبيصى18626
6758############المراغةاقصاص ع المشتركةمعتز محمد مرسى عثمان18627
6954############المراغةاقصاص ع المشتركةهيثم الحسنى السيد احمد18628
6246############المراغةاقصاص ع المشتركةهيثم عاطف محمد عطيه18629
6048############المراغةاقصاص ع المشتركةيوسف احمد شيبه الحمد على18630
6546############المراغةاقصاص ع المشتركةيوسف السيد محمد امام18631
5550############المراغةاقصاص ع المشتركةيوسف خليفه تهامى حسن18632
5752############المراغةاقصاص ع المشتركةيوسف رمضان فتوح محمد18633
6257############المراغةاقصاص ع المشتركةيوسف محمد محمود عالم18634
7457############المراغةاقصاص ع المشتركةيوسف محمد هاشم محمد18635
6652############المراغةاقصاص ع المشتركةابتسام حسن السيد عبد الموجود18636
7553############المراغةاقصاص ع المشتركةاحالم عامر احمد محمد18637
7254############المراغةاقصاص ع المشتركةاروى رشاد السيد عثمان18638
7359############المراغةاقصاص ع المشتركةازهار خليفه السيد بخيت18639
4850############المراغةاقصاص ع المشتركةاسراء احمد حسانين غانم18640
8057############المراغةاقصاص ع المشتركةاسراء احمد محمود شلبى18641
8057############المراغةاقصاص ع المشتركةاسراء حسام الدين على الشطورى18642
7054############المراغةاقصاص ع المشتركةاسراء عماد الدين محمد محمد18643
7154############المراغةاقصاص ع المشتركةاسراء محروص انور ابودهب18644
7860############المراغةاقصاص ع المشتركةاسراء يوسف علي احمد18645
5658############المراغةاقصاص ع المشتركةاسماء احمد السيد عبد الرحيم18646
6854############المراغةاقصاص ع المشتركةاسماء السيد عبده السيد18647
4451############المراغةاقصاص ع المشتركةاسماء صالح حسين محمد18648
6554############المراغةاقصاص ع المشتركةاسماء ضيف هللا ابراهيم محمد18649
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7458############المراغةاقصاص ع المشتركةاسماء على محمد على18650
7658############المراغةاقصاص ع المشتركةاسماء ناصر موسي عبد العال18651
7758############المراغةاقصاص ع المشتركةامال ايمن احمد حسانين18652
6552############المراغةاقصاص ع المشتركةامانى ناصر على السيد18653
6657############المراغةاقصاص ع المشتركةامل ابراهيم عرابى ابوعوض18654
4154############المراغةاقصاص ع المشتركةامنيه محمد محمد عبد الحميد18655
6159.5############المراغةاقصاص ع المشتركةاميره احمد محمد سالم18656
ى السيد محمد18657 رام 6155############المراغةاقصاص ع المشتركةاميره اك
4944############المراغةاقصاص ع المشتركةاميره جمال محمد احمد18658
4447############المراغةاقصاص ع المشتركةاميره عز فرج احمد18659
5757############المراغةاقصاص ع المشتركةانجى سعد شحاته ميخائيل18660
7358############المراغةاقصاص ع المشتركةانوار ايمن احمد حسانين18661
6156############المراغةاقصاص ع المشتركةايمان عثمان محمد احمد18662
7960############المراغةاقصاص ع المشتركةايمان محمد السيد بخيت18663
5947############المراغةاقصاص ع المشتركةايناس اشرف احمد محمود18664
ه اشرف احمد ابوضيف18665 7958############المراغةاقصاص ع المشتركةاي
5543############المراغةاقصاص ع المشتركةايه السيد على صبره18666
6439############المراغةاقصاص ع المشتركةايه عبد الفتاح على محمد18667
7758############المراغةاقصاص ع المشتركةايه كمال احمد عبد النبى18668
ه محمد اسماعيل عثمان18669 4945############المراغةاقصاص ع المشتركةاي
7559############المراغةاقصاص ع المشتركةايه محمد عبد اللطيف الدردير18670
4546############المراغةاقصاص ع المشتركةايه محمد عبد هللا عبد الهادى18671
7455############المراغةاقصاص ع المشتركةتحيه احمد عامر محمد18672
7458.5############المراغةاقصاص ع المشتركةتوحيده محمد احمد ابراهيم18673
7859############المراغةاقصاص ع المشتركةجهاد احمد خليفه السيد18674
8060############المراغةاقصاص ع المشتركةجهاد خليفه برعى محمود18675
5645############المراغةاقصاص ع المشتركةحبيبه محمد احمد حسانين18676
7858.5############المراغةاقصاص ع المشتركةحنان نور السيد محمد18677
6745############المراغةاقصاص ع المشتركةخيره حسن محمد خليفه18678
8060############المراغةاقصاص ع المشتركةداليا عاطف محمد احمد18679
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7259############المراغةاقصاص ع المشتركةدعاء احمد يونس الراوي18680
4248############المراغةاقصاص ع المشتركةدعاء زغلول محمد احمد18681
4734############المراغةاقصاص ع المشتركةدعاء فيض احمد رزق18682
8060############المراغةاقصاص ع المشتركةدعاء لطفى حموده عطيه18683
4734############المراغةاقصاص ع المشتركةدعاء محمد على محمد18684
5136############المراغةاقصاص ع المشتركةدعاء منصور محمد عبد الرحمن18685
7347############المراغةاقصاص ع المشتركةدنيا احمد محمود ابراهيم18686
5246############المراغةاقصاص ع المشتركةدنيا هانى محمد عثمان18687
7653############المراغةاقصاص ع المشتركةدينا اشرف احمد ابوضيف18688
7152############المراغةاقصاص ع المشتركةذهوه على السيد سليمان18689
7556############المراغةاقصاص ع المشتركةرانيا عاطف السيد حسان18690
د يوسف18691 يا محمد ابوزي 5345############المراغةاقصاص ع المشتركةران
7755############المراغةاقصاص ع المشتركةرانيا محمد احمد حسن18692
5947############المراغةاقصاص ع المشتركةرانيا ناصر عمر هاشم18693
7753############المراغةاقصاص ع المشتركةرحاب حسن عبد الموجود محمد18694
7852############المراغةاقصاص ع المشتركةرحاب حمام السيد محمد18695
7847############المراغةاقصاص ع المشتركةرحمه السيد على السيد18696
6244############المراغةاقصاص ع المشتركةرشا عاطف احمد حسن18697
7051############المراغةاقصاص ع المشتركةرشا محمد بخيت احمد18698
4239############المراغةاقصاص ع المشتركةرنا ممدوح بكرى محمد18699
5845############المراغةاقصاص ع المشتركةروان رمضان صدقى ابو ضيف18700
8051############المراغةاقصاص ع المشتركةروفيدا اشرف حسين محمد18701
7849############المراغةاقصاص ع المشتركةريهام محمد على احمد18702
6443############المراغةاقصاص ع المشتركةزينب على احمد ابو اليزيد18703
6143############المراغةاقصاص ع المشتركةزينب محمد احمد حافظ18704
7854############المراغةاقصاص ع المشتركةساره محمد يسين محمد18705
7959############المراغةاقصاص ع المشتركةسلوى مؤمن محمد ابو اليزيد18706
6844############المراغةاقصاص ع المشتركةسناء طه احمد منوفى18707
6246############المراغةاقصاص ع المشتركةسهام بدوى محمد احمد18708
5149############المراغةاقصاص ع المشتركةسهام زغلول زين العابدين احمد18709
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5039############المراغةاقصاص ع المشتركةسهام عاطف محمد مزيد18710
6351############المراغةاقصاص ع المشتركةسوزان محمد توفيق حسن18711
7759############المراغةاقصاص ع المشتركةشذا خلف برعى محمود18712
6049############المراغةاقصاص ع المشتركةشروق رمضان عبد العال احمد18713
79.558############المراغةاقصاص ع المشتركةشهد احمد محمد احمد18714
6151############المراغةاقصاص ع المشتركةشهد محمد على محمد18715
5043############المراغةاقصاص ع المشتركةشهد محمد فتحى محمد18716
5950############المراغةاقصاص ع المشتركةشيرين اشرف محمد محمود18717
7658############المراغةاقصاص ع المشتركةشيماء السيد فهمى هاشم18718
7357############المراغةاقصاص ع المشتركةشيماء السيد يونس محمد18719
7256############المراغةاقصاص ع المشتركةشيماء كرم السيد منوفى18720
7453############المراغةاقصاص ع المشتركةضحى السيد هاشم ابراهيم18721
5144############المراغةاقصاص ع المشتركةغاده مهدى محمد المهدى18722
4030############المراغةاقصاص ع المشتركةغاده يونس احمد صبره18723
6552############المراغةاقصاص ع المشتركةفاطمه السيد احمد شوق18724
6748############المراغةاقصاص ع المشتركةفاطمه حموده عبد العال محمد18725
6044############المراغةاقصاص ع المشتركةفاطمه كحالوى النجار محمد18726
5450############المراغةاقصاص ع المشتركةمرفت الضبع نظير مكارى18727
5150############المراغةاقصاص ع المشتركةمروه حمدى محمد ابو اليزيد18728
7756############المراغةاقصاص ع المشتركةمروه طلعت محمد شرف الدين18729
6552############المراغةاقصاص ع المشتركةمروه ممدوح الضامن السيد18730
7858############المراغةاقصاص ع المشتركةملك محمود فهمى محمد18731
78.554############المراغةاقصاص ع المشتركةمنار السيد على محمد18732
5351############المراغةاقصاص ع المشتركةمنار راشد عبد الحافظ عبد الصمد18733
6454############المراغةاقصاص ع المشتركةمنار صالح محمد على18734
7860############المراغةاقصاص ع المشتركةمنار محمد حسن عبد الهادى18735
7960############المراغةاقصاص ع المشتركةمنار محمود محمد ابوسديره18736
6748############المراغةاقصاص ع المشتركةمنار ناجح زين العابدين احمد18737
7756############المراغةاقصاص ع المشتركةمنه اسماعيل محمود احمد18738
7859############المراغةاقصاص ع المشتركةمنه عاطف محمد خليفه18739
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7052############المراغةاقصاص ع المشتركةمنه على محمد مزيد18740
7657############المراغةاقصاص ع المشتركةمنه وليد محمد محمود18741
6550############المراغةاقصاص ع المشتركةمنى صفوت عبد الفتاح محمد18742
6849############المراغةاقصاص ع المشتركةمها احمد محمد عبد الرحيم18743
س18744 7856############المراغةاقصاص ع المشتركةموده احمد قبيصى ادري
4938############المراغةاقصاص ع المشتركةمياده السيد رشاد عمر18745
4737############المراغةاقصاص ع المشتركةنارمين عبد الفتاح ابوضيف عبد الدايم18746
6546############المراغةاقصاص ع المشتركةنجالء محمد ابراهيم على18747
6138############المراغةاقصاص ع المشتركةندا ابراهيم رشوان محمد18748
7650############المراغةاقصاص ع المشتركةندا صالح عبد اللطيف شبيب18749
6951############المراغةاقصاص ع المشتركةندا ممدوح محمد نجدى18750
راهيم18751 6749############المراغةاقصاص ع المشتركةندى اشرف محمد اب
5743############المراغةاقصاص ع المشتركةندى محمد احمد صالح18752
7558############المراغةاقصاص ع المشتركةندى محمد رشاد صالح18753
6147############المراغةاقصاص ع المشتركةندى محمود محمد امام18754
7960############المراغةاقصاص ع المشتركةندى وائل يوسف عبد الحليم18755
4937############المراغةاقصاص ع المشتركةنرمين السيد محمد عزيز الدين18756
6251############المراغةاقصاص ع المشتركةنسمه عادل محمد احمد18757
5547############المراغةاقصاص ع المشتركةنهله احمد الجبالى محمد18758
6750############المراغةاقصاص ع المشتركةنوره ايمن محمد قبيصى18759
7757############المراغةاقصاص ع المشتركةنورهان على احمد محمد18760
7958############المراغةاقصاص ع المشتركةنورهان عماد فتحى محمود18761
8060############المراغةاقصاص ع المشتركةنورهان محمد صادق على18762
4646############المراغةاقصاص ع المشتركةنورهان محمود محمد محمود18763
7960############المراغةاقصاص ع المشتركةهاجر الطيب محمد عبد الموجود18764
7954############المراغةاقصاص ع المشتركةهاجر عبد الناصر حسن السيد18765
7853############المراغةاقصاص ع المشتركةهاله مجدى ابراهيم محمد18766
7952############المراغةاقصاص ع المشتركةهبه صالح شحاته احمد18767
4244############المراغةاقصاص ع المشتركةهبه محمد محمود احمد18768
6549############المراغةاقصاص ع المشتركةهدى الشعراوى فتحى ابراهيم18769
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79.556############المراغةاقصاص ع المشتركةهناء محمد السابت عبد الوارث18770
7851############المراغةاقصاص ع المشتركةوفاء ابراهيم احمد حسانين18771
6450############المراغةاقصاص ع المشتركةوفاء السيد محمد خليفه18772
5537############المراغةاقصاص ع المشتركةوفاء جمال يوسف ابراهيم18773
6853############المراغةاقصاص ع المشتركةوفاء حسام محمد عمر18774
7147############المراغةاقصاص ع المشتركةوفاء محمود عثمان محمود18775
6045############المراغةاقصاص ع المشتركةوالء السيد جاد بدوى18776
6852############المراغةاقصاص ع المشتركةوالء عاطف حجازى احمد18777
7657############المراغةاقصاص ع المشتركةوالء عاطف محمد ابراهيم18778
5145############المراغةاقصاص ع المشتركةوالء محمد محمود احمد18779
6848############المراغةاقصاص ع المشتركةيارا وائل محمد محمود18780
6251############المراغةاقصاص ع المشتركةياسمين صاحى على محمد18781
6452############المراغةاقصاص ع المشتركةياسمين محمد على مزيد18782
دين محمد18783 ل نورال 79.556############المراغةاقصاص ع المشتركةيمنى وائ
7857############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلابانوب بخيت بهنام عطيه18784
4642############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلابراهيم محمد محمود عمران18785
79.559############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاحمد ثروت قناوى احمد18786
78.557############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاحمد حسين حسين احمد18787
79.558.5############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاحمد خالد خلف احمد18788
7255############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاحمد خلف عبد اللطيف مرسى18789
5844############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاحمد فايز حريز محمد18790
7654############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاحمد فريد احمد محمد18791
7252############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاحمد فوزى العارف على18792
7657############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاحمد محمد عبده اسماعيل18793
7451############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاحمد محمد فتحى  عبد الرحيم18794
7454############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاحمد محمد فهمى احمد18795
6548############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاحمد محمد متولى محمود18796
8054.5############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاحمد محمود السيد احمد18797
8057############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاحمد محمود عبد هللا العارف18798
5747############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاحمد مخيمر حسين احمد18799
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صف18800 يا ميالد لمعى وا 7757############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلارم
5750############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاسامه صابر حسين فرغل18801
5949############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاسالم عبد الحفيظ عبد الهادي علي18802
7758############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاسالم عفيفى السيد ابراهيم18803
7860############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلالبدرى فتحى محمود محمد18804
5148############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلالسيد اسامه كمال خليفه18805
4642############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاندرو صفوت عبد السيد عزيز18806
4546############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلايمن فوزي  حريز محمد18807
6259############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلايمن محمد احمد ابوضيف18808
4545############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلباسم فرج دوس سند18809
4655############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلبدوى سيد بدوى يوسف18810
5753############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلبيشوى جميل سالمه سولاير18811
7659.5############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلتوماس كنزى بهنام عطيه18812
7660############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلتوماس لطيف فهيم عطاهللا18813
7257############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلتوماس نادى فريد حليم18814
7860############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلجرجس صفوت وديع رياض18815
6456############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلحازم حسن محمد ابو اليزيد18816
4642############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلحسام السيد فايز بريقع18817
7556############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلحسان طه السيد محمد18818
5045############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلحسن عبد العال ابوحسيبه اسماعيل18819
6251############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلحسين صالح حسين محمد18820
5852############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلحمدى جمال فراج احمد18821
5754############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلحمدى صالح ابراهيم ابو السباع18822
7457############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلخالد على محمد على18823
7359.5############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلخليل  طه السيد محمد18824
5050############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلروماني عزت دوس سند18825
6655############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلزياد احمد محمد السيد18826
7760############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلسيف الدين حاتم عبد المنعم محمود18827
5349############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلشعبان فتوح الفرغل بريقع18828
5340############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلصابر محمد عبد الموجود محمود18829
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5135############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلصبرى سيد محمد احمد18830
7758############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلعبد الرحمن محمد احمد عبد الرحمن18831
5345############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلعبد الرحمن مطاوع محمد على18832
7660############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلعبد الرحيم حسن عبد الرحيم حسن18833
6649############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلعبد العظيم السيد عبد العال مزيد18834
5738############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلعبد هللا ابو ضيف السيد ابو ضيف18835
6650############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلعبد هللا السيد محمد احمد18836
6754############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلعبد هللا بدوي محمد اسماعيل18837
7660############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلعبد هللا عبد العال فرغلى سلطان18838
6448############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلعبد هللا محمد ابو القاسم سليم18839
4540############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلعبد هللا محمود اسماعيل عبد النبي18840
7554############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلعبد المنعم محمد احمد ابراهيم18841
7256############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلعبده حسن عبده عبد الرحيم18842
5555############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلعلى طلعت على احمد18843
6556############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلعمر محمد عبد العال محمد18844
7759.5############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلعمرو خالد السيد عبد الرحمن18845
6957############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلكريم اسماعيل العارف عبد العال18846
6857############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلكريم اشرف السيد همام18847
7151############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلكريم مجلي فرغلي بريقع18848
7258############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلكريم محمد السيد جمال الدين18849
5541############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلكريم محمد بدوى محمد18850
6146############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلكيرلس اشرف ارمانيوس عطا هللا18851
5748############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلكيرلس اشرف صبحي شحاته18852
7959############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلكيرلس شحاته نان ناشد18853
7350############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمد  حسين محمد محمد18854
6644############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمد احمد العارف عبد العال18855
7554############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمد البدوى السيد جمال الدين18856
4637############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمد السيد اسعد ابوضيف18857
7959.5############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمد العارف محمد سليم18858
7859############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمد العارف محمد محمد18859
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7759############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمد ايمن محمد حسن18860
7352############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمد جمال فايز بريقع18861
5841############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمد خلف البدرى احمد18862
4537############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمد ضيف هللا محمد ضيف هللا18863
7560############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمد طارق احمد محمد18864
4640############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمد فرغل عبد الموجود محمود18865
5642############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمد ياسر فتوح فتحى18866
7048############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمود السيد محمود يوسف18867
4241############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمود الكحالوى ابوضيف سليمان18868
6944############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمود حمدى ابوضيف احمد18869
5339############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمود سراج محمود السيد18870
6549############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمود سمير محمود عبد العال18871
7760############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمود عاطف محمد محمد18872
5453############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمود محمد خليفه عالم18873
7560############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمود ياسر محمود شحاته18874
7860############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمصطفى حسن محمد احمد18875
7857############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمصطفى محمد احمد محمد18876
5853############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمؤمن ابوضيف عبد العال على18877
5352############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمؤمن خالد على عبد الرحيم18878
5946############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمؤمن صالح محمود على18879
5038############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمؤمن محسن محمد احمد18880
4646############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمينا  سميح  نصرهللا مسعود18881
4139############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلهيثم على عبد الحفيظ على18882
4148############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلوليد عبد القادر احمد محمد18883
4047############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويليسي شهدى سليمان سولاير18884
5549############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويليوسف خالد العارف عبد العال18885
4350############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويليوسف محمد العارف عطيه18886
4341############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويليوسف نصر السيد احمد18887
7658############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلابتسام محمود رجب سليم18888
6834############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاسراء السيد عارف عبد النبى18889
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7858.5############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاسراء السيد محمود خلف18890
4736############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاسراء محمود ابراهيم المنوفى18891
7054############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلالشيماء حامد حمدان السيد18892
78.560############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلامانى جمال حسن محمد18893
5340############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلامل السيد اسماعيل احمد18894
7445############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاميره اشرف  السيد محمود18895
6242############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاميره خلف محمد ابو اليزيد18896
7859############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاميره ظريف محمد عبد العال18897
7860############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاميره وليد عز الدين صابر18898
7858############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلانتصار حسن السيد عبد الرحيم18899
7259############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلانجى ادور سالمه سريان18900
6341############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلايمان حمدي خليفه عبد الفتاح18901
7650############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلايمان خلف ابو الغيط حسن18902
7553############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلايمان محمد صديق محمد18903
5437############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلايه حامد فهمى عبد النبى18904
6846############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلايه صبري عبد العزيز مصطفى18905
4432############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلايه صالح محمد مرسى18906
6348############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلايه عبد العال السيد محمد18907
6752############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلايه محمد احمد السيد18908
7958.5############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلايه منتصر احمد السيد18909
4636############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلبسنت صالح عبد النبى احمد18910
7054############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلبسنت عصام لطفى على18911
7248############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلجهاد محمد عبد العليم علي18912
7758############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلحبيبه محمود حسن محمد18913
4737############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلدعاء العارف محمد عبد الحافظ18914
4638############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلدميانه رمانى بشاى توماس18915
5339############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلدميانه عادل صبرى عبد الثالوث18916
7449############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلرانيا رائف حسن محمد18917
5142############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلرحمه مرتضى فرغلي بريقع18918
5743############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلرضوه عادل احمد محمد18919
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نا السيد محمود السيد18920 6550############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلرودي
6135############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلساره محمد محمود مرسى18921
78.558############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلسحر سمير محمد السيد18922
7858############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلسلمى هانى السيد على18923
7658############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلسما محمد حمدى متولى18924
7758.5############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلسمر ابراهيم السيد محمود18925
5239############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلسمر عابدين نور الدين صديق18926
7860############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلشاهنده اشرف اسماعيل فرغل18927
7659.5############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلشاهنده العارف محمد مرسى18928
77.559############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلشهد اشرف اسماعيل فرغل18929
79.560############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلشهد حماده على خميس18930
7554############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلشهد عادل محمد محمد18931
7648############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلشيرين خلف محمد عبد الرحيم18932
7454############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلشيماء السيد فتحى ابوضيف18933
7955############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلعبير محمود العارف عبد المنعم18934
5543############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلعروب البدري احمد السيد18935
7752############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلعلياء ابو القاسم السيد احمد18936
5349############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلغاده جابر فتحى عبد العال18937
7153############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلفاطمه بخيت محمد عبد الحافظ18938
8058############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلفاطمه جمال محمد فتوح محمود18939
7859############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلفاطمه عاطف ابوضيف احمد18940
6652############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلفرحه محمود محمدي احمد18941
7960############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلكيرمينا فوزى  لمعى  عطيه18942
7757############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويللبنى مجلي صابر خليفه18943
5551############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويللمياء العارف احمد بيومي18944
6355############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمرثا لطيف مكين توماس18945
6650############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمروه رمضان حسين محمد18946
79.560############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمريم احمد محمد السيد18947
7860############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمريم عبد اللطيف ابراهيم عبد الحافظ18948
7054############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمريم عطيه صدقى عطيه18949
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7451############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمريم محمود خليفه عالم18950
8058.5############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمريم يعقوب منير القمص18951
8059############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلملك احمد فتوح محمد18952
7857############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلملك عادل صابر ابراهيم18953
78.559############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلملك هشام حسن عبد الرحيم18954
6840############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمنار اسالم بخيت محمد18955
7758############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمنار الزعبلى شهاب حسن18956
8059############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمنه هللا فرغل محمد محمد18957
5843############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمنه عادل خلف محمد18958
7654############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمنى عبد النبى محمد سليمان18959
7754############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمها محمد عبد الهادي علي18960
7546############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمى احمد يونس شيبه الحمد18961
8060############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلميار حسام الدين محمود محمد18962
6544############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلميران يسرى احمد محمد18963
6337############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلناديه عبد الفتاح السيد حسن18964
8060############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلندى جمال محمد القرنى18965
8059.5############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلندى عبد الرحمن محمد عبد الرحمن18966
5335############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلنسرين عبد هللا العارف احمد18967
5652############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلنسرين على احمد عبد الرحيم18968
79.558############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلنوره ناصر ابراهيم احمد18969
8060############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلنورين حازم على حسن18970
8060############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلهبه احمد فرغل احمد18971
6644############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلهبه جمال عارف احمد18972
8058.5############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلهدى  عبد العال احمد بدوى18973
6742############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلياسمين بكر عبد اللطيف احمد18974
78.554############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلياسمين حسين خلف عباس18975
4739############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىاحمد البدرى صابر العارف18976
5645############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىاحمد السيد احمد السيد18977
6151############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىاحمد العجمى احمد السيد18978
6050############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىاحمد حسن احمد حسين18979
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5342############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىاحمد على محمود محمد18980
5237############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىاحمد محمد سيد سيف النصر18981
5241############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىاحمد محمد عبد السالم محمد18982
7560############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىاسالم محسن عبده اسماعيل18983
6849############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىالسيد الفرغل السيد عبد الرحمن18984
5041############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىالسيد عبد الاله محمد احمد18985
6651############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىالسيد محمد السيد محمد18986
4743############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىتامر رجب محمد اعمر18987
4940############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىحازم ايمن عبد الحافظ احمد18988
5445############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىخالد احمد عاشور احمد18989
اد محمد عبد الرحمن فرغلى18990 5038############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىزي
4844############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىزياد محمود احمد السيد18991
5851############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىشريف محمد محمد ابراهيم18992
5848############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىعبد الرحمن احمد الفرغل محمد18993
5646############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىعبد الاله خلف عبد الاله السيد18994
4440############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىعبد هللا ابو الصفا خليفه السيد18995
4743############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىعبد هللا سعد خيري عبد الباري18996
5145############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىعبد هللا لطفى حسن بعقوب18997
5651############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىعمر السيد احمد خليفه18998
6951############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىعمر على ابوحسيبه احمد18999
8059############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىكيرلس فارس لمعى اسكاروس19000
4953############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمحمد احمد عبد الرحيم سليمان19001
7758############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمحمد اشرف محمد بكر19002
5949############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمحمد السيد فرغل مهران19003
4639############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمحمد السيد محمد عثمان19004
5143############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمحمد حسن احمد السيد19005
6450############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمحمد عادل محمد عبد الكريم19006
5344############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمحمد عاطف محمد احمد19007
5346############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمحمد عبد الباسط فرغل محمد19008
محمد19009 عبد الرحمن عبد العليم عبد 5238############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىالرحمن
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5039############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمحمد ممدوح محمد عقل19010
7051############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمحمود ابوضيف كمال ابوضيف19011
7055############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمحمود احمد محمود عبد هللا19012
4747############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمحمود صالح محمد محمد19013
4845############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمحمود عبد القادر محمود محمد19014
4839############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمحمود على احمد محمود19015
5346############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمصطفى اسماعيل احمد محمد19016
4651############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمصطفى محمد محمود ابوضيف19017
7558############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىنورالدين سيد البدرى محمد19018
5350############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىهشام على محمد احمد19019
4940############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىيحيى فريد على الفرغل19020
5652############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىاسماء على عبد العال على19021
7560############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىاالء هانى السيد احمد19022
6454############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىالزهراء محمد العجمى محمد19023
6451############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىامل عبد النعيم مرسى عبد النعيم19024
8059############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىايمان عماد احمد السيد19025
7153############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىايمان محمد اسماعيل محمد19026
6749############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىايه محمد عبد العال عبد القادر19027
6258############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىبسمه احمد محمد عبد العال19028
5645############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىجهاد السيد علي السيد19029
7557############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىحبيبه احمد محمد شهاب19030
6349############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىخلود عادل احمد عبد العال19031
7958############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىدنيا ابراهيم محمد السيد19032
7958.5############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىدينا السيد محمود عبد هللا19033
7756############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىزينب خلف حسين ابوزيد19034
7660############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىساره عمر محمد محمد19035
5952############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىسماح احمد المهدى ابراهيم19036
7856############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىسها اسعد خليفه السيد19037
7753############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىسهيله عبد العليم عبد العال احمد19038
7155############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىسوميه خميس محمد شهاب19039
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7057############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىشهد النجار ابراهيم بطرس19040
6854############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىشهد محمود مهدى ابراهيم19041
5853############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىشيماء على احمد السيد19042
6051############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىعبير على محمد اعمر19043
5645############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىعلياء خميس عبد الاله السيد19044
7854############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىفرحه محمد فتحى احمد19045
7753############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىلقاء عبد الرحيم عبد الاله عبد الرحيم19046
5841############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىلمياء محمد رجب احمد19047
7658############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمرام عصام محمد السيد19048
6442############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمنه هللا عبد الرحمن محمد السيد19049
6243############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمنه هللا عيد محمود احمد19050
6043############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمنه هللا محمود احمد خليفه19051
6145############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىمياده على عبد العزيز عبد الحافظ19052
7245############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىنهال محمود محمد على19053
7751############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىنهى محمد احمد خليفه19054
7448############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىنورهان محمد عثمان محمود19055
7051############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىهدي السيد هاشم عبد النبي19056
7550############المراغةنجع هالل للتعليم االساسىيسرا احمد محمد محمد19057
6047############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىابراهيم السيد محمد محمود19058
6555############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىاحمد السيد احمد على19059
7460############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىاحمد محمد احمد اسماعيل19060
6258############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىاحمد محمد شوقى المدبولى19061
4030############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىاحمد محمود احمد محمد19062
5047############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىاحمد ياسر محمود حسان19063
7659############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىاسامه محمود فتحى محمد19064
7156############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىاسالم محسن السيد فرغل19065
6654############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىالسيد رافت السيد ابو الغيط19066
6153############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىالسيد طه على سليم19067
7358############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىايهاب جمال محمد سالم19068
79.560############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىايهاب صبرى امين احمد19069

(63)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

79.559############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىبهاء ابو بكر احمد السيد19070
6044############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىجالل ياسر احمد على19071
7354############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىحفظى عبد المنعم محمد محمد19072
7254############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىحماده عبد العظيم السيد سالم19073
7554############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىحمدى محمد ابراهيم عبد العال19074
7858############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىزياد محمد جابر على19075
7858.5############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىزياد ممدوح السيد على19076
اله19077 6650############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىطارق طه السيد عبد ال
6250############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىعبد الرحمن احمد عبد الرحيم احمد19078
5444############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىعبد الرحمن على محمد محمد19079
7758############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىعبد هللا احمد عبد المنعم احمد19080
6749############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىكريم اشرف جابر على19081
79.553############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمحمد احمد محمد اسماعيل19082
7852############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمحمد السيد على عبد المولى19083
7859############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمحمد السيد محمد احمد19084
7855############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمحمد السيد محمد عبد القادر19085
7654############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمحمد السيد محمود ابراهيم19086
6645############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمحمد جمال فتحى محمد19087
7246############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمحمد خالد كمال عباس19088
7859.5############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمحمد محمد على احمد19089
7857############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمحمد ناجح احمد عبد النعيم19090
6646############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمحمود السيد محمود شيبه الحمد19091
6151############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمحمود رمضان سليمان عبد الحافظ19092
6853############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمحمود شعبان السيد على19093
7858############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمحمود عادل احمد محمد19094
7960############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمحمود محمد السيد على19095
7457############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمحمود نصرالدين هاشم احمد19096
7555############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمروان صفوت فتح هللا محمد19097
6041############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمصطفى السيد شعبان هالل19098
6138############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمنصور فرغلى محمد حمايه19099
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6644############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمؤمن شوقى عيد على19100
6538############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىياسر السيد محمد امين19101
7246############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىيوسف اسامه محمد احمد19102
6742############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىيوسف حمدي محمد عطيه19103
7253############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىيوسف عمر احمد بالل19104
7250############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىيوسف محمود احمد محمود19105
7251############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىاحالم ياسر سعد السيد19106
7158############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىاروى محمد محمود شيبه الحمد19107
7149############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىاسراء احمد محمد هريدى19108
7559.5############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىاسراء خالد هاشم احمد19109
8059.5############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىاسراء صالح السيد عيد19110
7357############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىاسماء على محمد محمد19111
7351############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىاالء بدوى فرغل عبد الهادى19112
7752############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىاالء رافت احمد محمد19113
79.559.5############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىاالء شعراوى اسعد على19114
7959.5############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىالشيماء العارف محمد علي19115
7243############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىالهام عبد العاطى حسن ابو ضيف19116
7745############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىامنيه حسن محمد عبد المولى19117
8059.5############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىامنيه مرزوق حسين مرزوق19118
7960############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىاميمه الضبع السيد على19119
79.560############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىايه رزق عبد الفضيل على19120
7860############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىبسمه محمود الوردانى محمد19121
7455############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىحبيبه حماده حسن محمد19122
7257############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىحنان حسين سلمى اسماعيل19123
6857############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىرانيا مسعد محمد فهمى19124
8060############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىرحمه جمال السيد محمد19125
8060############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىرحمه طه احمد عبد هللا19126
8060############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىرنا جمال احمد هاشم19127
8059############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىروان عبد الرزاق محمود عبد الهادى19128
7959.5############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىزهراء عاطف عبد الرافع عبد العليم19129
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8058.5############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىزينب عبد الفتاح محمود محمد19130
8059.5############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىساره السيد فوزى احمد19131
7951############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىساره السيد محمد اسماعيل19132
7956############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىساره جمال عبد الرحيم احمد19133
7958.5############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىسلمى ناصر محمود محمد19134
7856############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىسويبا طلعت بدوى محمد19135
7655############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىصفيه جمال السيد حسن19136
7960############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىعبير خالد الحامدى محمد19137
7958.5############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىعلياء حسنى عبد العال ابو رحاب19138
7758############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىفرحه محمد السيد محمد19139
7853############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمروه حلمى على سليم19140
7959############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمريم عبد المنعم شيبه الحمد محمد19141
8059.5############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمنار مظهر محمد بخيت19142
8059.5############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمنه هللا جمال السيد على19143
7353############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمني عاطف جاد عمر19144
8060############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىمنيره محمد عبد الستار محمد19145
79.560############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىندى محمد احمد محمد19146
8060############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىندى ممدوح خلف محمد19147
7356############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىندي عبد الفتاح محمد امين19148
7753############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىنرمين احمد امين حافظ19149
7955############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىنور عزت فاروق هاشم19150
7659############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىنورهان السيد عبد المنعم السيد19151
7357############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىهبه احمد محمد السيد19152
7559############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىهبه هللا جمال عبد الرحيم احمد19153
78.560############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىهدير ابوبكر محمد ابو الغيط19154
7658.5############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىهويدا احمد عارف محمد19155
7755############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىهيام احمد السيد احمد19156
8060############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىوالء عبد االه عبد الرحيم محمد19157
8060############المراغةمحمد ضيف هللا قناوى للتعليم االساسىياسمين السيد احمد يخيت19158
5633############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىابانوب مالك شاكر زكى19159
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5032############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىابوعمره خالد ابوعمره محمد19160
5534############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىاحمد على عبد الفتاح عبد الهادى19161
8060############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىاحمد محمد خلف هللا  عبد الرحيم19162
8060############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىاحمد محمد عبد السميع محمود19163
5936############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىاحمد مصطفى فتحى محمد19164
5436############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىاسالم محمود محمد السيد19165
6946############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىاشرف خلف شحاته راشد19166
7959.5############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىالحسن عبد الواحد محمد عبد الفتاح19167
8057############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىالحسين عبد الواحد محمد عبد الفتاح19168
7953############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىبيشوي كامل عايد رياض19169
6440############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىرامي شنوده سمير شنوده19170
انى شحات تاوضروس فخرى19171 5133############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىروم
7042############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىصيام عدنان محمد محمود19172
7750############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىعبد الرحمن رضوان احمد زيد19173
5437############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىعبد هللا عصام لطفى عبد العليم19174
5937############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىكيرلس كمال عبد الشهيد قزمان19175
4934############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىمحمود احمد فرغل محمد19176
79.559############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىمحمود السيد احمد السمان19177
7444############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىمصطفى صديق محمد عبد السالم19178
6946############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىمعاذ حمدى حسن مهدي19179
5540############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىوليد محمود كمال حسب النبي19180
4036############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىيسى عونى عجايبى ابادير19181
7051############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىيوسف السمان احمد السمان19182
7454############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىاسماء عبد الشافى محمود عبد الرحمن19183
79.559############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىامال منصور اليشع وهيب19184
78.558.5############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىاميره عبد العال اسماعيل عبد العال19185
7758.5############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىايمان خليفه اسماعيل محمود19186
7654############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىايه على ثابت مهدى19187
7960############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىايه هارون حفظى احمد19188
7559############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىخلود حسين عبد الرازق احمد19189
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6155############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىرانيا ابرهيم شفيق برتله19190
5943############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىرانيا رمضان خالف احمد19191
78.560############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىرغد تمام محمد احمد19192
5348############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىساندى جرجس حليم حبيب19193
7455############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىسما ممدوح محمد عبد الكريم19194
7858.5############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىسميه عقل احمد محمود19195
79.560############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىشهد على محمد محمد19196
7860############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىفدوى عبد الرحيم محمود محمد19197
7860############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىمارينا كمال كامل قلدس19198
7854############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىمروه لطفى الورداني محمد19199
7857############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىمريم مسعود فرج عزيز19200
6555############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىمريم نصرى شوقى خليل19201
7654############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىمنه هللا عامر عبد العال عقيل19202
7956############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىمنه هللا هشام مصطفى كمال سليم19203
7141############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىمهرائيل ماهر عزيز فرج19204
7853############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىندا محمد محمود عوض19205
7951############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىندى السيد عبد العال احمد19206
7653############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىندى عبد الرحيم محمود محمد19207
6747############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةاحمد الشاذلى عبد المحسن محمد19208
7555############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةاحمد شعبان محمد عبد الرسول19209
5737############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةاحمد عنتر لطفى على19210
5347############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةاحمد قدري احمد عارف19211
5547############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةاحمد كحالوى السيد ابوضيف19212
4435############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةاحمد ماهر السيد محمد19213
7450############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةاحمد محمد احمد محمد19214
6746############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةاحمد محمد عبد الرؤف محمد19215
5936############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةاحمد محمد محمود احمد19216
6152############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةاحمد ياسر حامد فرغل19217
5444############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةالسيد عالء السيد على19218
6041############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةالسيد فرغل عبد الرحيم عبد الكريم19219
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00############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةالسيد مصطفى عبد المنعم السيد19220
5035############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةبوال هانى ونجد زكى19221
4536############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةحسن ناصر حسن رسالن19222
6840############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةخالد جمال احمد محمد19223
4737############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةخلف محمد خلف عبد الكريم19224
5637############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةرامز شكري عبد القدوس بخيت19225
6335############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةزياد محمد عبد المحسن محمد19226
6841############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةسفين سامي سمير زكي19227
5939############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةشوقى حاتم شوقى على19228
4933############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةعبد الرحمن جابر عبد الكريم جادالكريم19229
5938############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةعبد الرحمن خالد احمد السيد19230
6734############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةعبد الرحمن محمد محمد احمد19231
5735############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةعبد الرحمن منصور ابراهيم ناصر19232
عبد19233 الرحيم ابراهيم عبد الرحيم عبد 6640############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةالسميع
7440############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةعبد هللا  خلف  عبد اللطيف عبد الاله19234
7245############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةعلى ياسر احمد محمود19235
5033############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةعمر جالل احمد محمد19236
6739############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةفايز ناجي عزيز جاد19237
6739############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةفؤاد الدكتور فؤاد محمد19238
7254############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةكيرلس فوزى عبد القدوس بخيت19239
7254############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةكيرلس نبيل سمير عزيز19240
6536############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةماجد حشمت فهمى ذكري19241
6633############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمحمد السيد احمد ناصر19242
7857############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمحمد السيد محمد فرغل19243
4934############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمحمد جمال ماهر عبد الهادي19244
5537############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمحمد حسان صقر محمود19245
7544############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمحمد خالد حامد فرغل19246
6343############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمحمد صالح حسن رسالن19247
8060############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمحمد عبد العزيز ثابت احمد19248
116############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمحمد علي محمود اسماعيل19249
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5239############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمحمود احمد حسان رسالن19250
7142############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمحمود السيد محمد السيد19251
4232############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمحمود حسن ابوضيف علي19252
6842############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمحمود حمدي علي ابو الحمد19253
5134############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمحمود رجب احمد السيد19254
5036############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمحمود رفعت محمد احمد19255
7357############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمحمود عبد الفتاح علي حسين19256
5241############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمحمود محمد السيد ابو العال19257
5342############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمينا اشرف ماهر جابر19258
4834############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمينا عبيد فؤاد ابراهيم19259
6435############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمينا مدحت ثروت راتب19260
4635############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةنادر خلف حسين علي19261
6248############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةوحيد محمد احمد عبد الحكيم19262
4944############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةياسر صالح السيد احمد19263
6351############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةيحى زكريا عبد اللطيف عبد الاله19264
4945############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةيسى عهدي شاكر بسطا19265
5049############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةيسى فرنسيس جرجس نسيم19266
5645############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةيوسف ابراهيم عيسى جندي19267
6744############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةيوسف خلف ابوضيف احمد19268
5647############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةيوسف كمال عبد الشهيد قزمان19269
7853############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةيوسف محمد احمد عبد الباري19270
7754############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةيوسف محمد السيد رسالن19271
6655############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةيوسف محمد عبد الحميد محمود19272
6352############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةاسراء صالح محمد احمد19273
78.560############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةاسراء محمد عبد الحميد محمد19274
6956############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةامنه اشرف عزيز محمد19275
6444############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةاميره مسعود خله سعيد19276
5645############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةايمان اسماعيل احمد اسماعيل19277
4940############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةايمان اشرف احمد عارف19278
6352############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةايمان محمد خلف عبد الكريم19279
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78.558.5############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةايه خليفه فؤاد محمد19280
5849############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةايه رزق محمد محمد19281
6049############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةايه عماد رمضان ابو القاسم19282
4736############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةخلود السيد احمد محمد19283
6548############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةدنيا شعبان ثابت محمد19284
6548############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةرحمه يسرى شوقى رياض19285
6851############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةرضوى قدري جابر عبد الاله19286
نب محمد محمود محمد19287 6849############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةزي
6145############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةساره مسعود خله سعيد19288
ضان احمد محمد19289 5143############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةسحر رم
5336############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةسميره عادل كامل قلدس19290
5341############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةسميره عزت فؤاد لوندي19291
7151############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةصابرين محمد خليفه احمد19292
7352############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةصابرين محمد عبد الغني محمد19293
5647############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةعزه احمد يوسف محمود19294
7857############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةعزه محمود عبد الكريم جادالكريم19295
6548############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةعال حازم احمد محمود19296
4548############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةفاتن قدري احمد ابوضيف19297
4740############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةفاطمه علي احمد عبد الرحمن19298
6347############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةفريجه ناصر شوقي رياض19299
5843############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةقمر رمضان محمود عبد العال19300
5340############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةكرمينا اشرف رمزى جرس19301
5648############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةكرمينا عزيز صدقى عوض هللا19302
5348############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمادلين عاطف فوزى ابراهيم19303
6848############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمريت حمام نسيم عزيز19304
7352############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمريم ايهاب جرجس عوض19305
7552############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمريم ذكرى سميح اسحاق19306
7156############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمريم عنتر فارس عزيز19307
6147############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمريم فؤاد حلمي خليل19308
7053############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمريم ناجح مترى شنوده19309
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5450############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمريم نصحى ندهى وليم19310
5551############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمنار علي احمد عبد الجواد19311
4145############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةمنى جالل احمد محمد19312
4742############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةنجوى رومانى مكرم شحاته19313
6641############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةنهله ياسر احمد محمود19314
4841############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةنوره رفعت رمضان ابو القاسم19315
6142############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةنوره ناصر محمد احمد19316
7246############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةنورهان طارق بخيت احمد19317
7347############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةنورهان عشري عبد الجابر محمود19318
6550############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةنيفين ايمن منير سكله19319
6245############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةهاجر ناصر احمد ناصر19320
6042############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةهاله متولي علي محمد19321
7555############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةهايدي خلف عطاهللا سليمان19322
6554############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةياسمين علي احمد محمد19323
7254############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةياسمين عمر عبد الحفيظ احمد19324
6250############المراغةالعبادلة االعداديةابانوب برسوم شكرى برسوم19325
6752############المراغةالعبادلة االعداديةابانوب سامى يوسف ناشد19326
6441############المراغةالعبادلة االعداديةانطونيوس محروص شاكر اندراوس19327
7451############المراغةالعبادلة االعداديةتوماس خيرى تامر بخيت19328
5745############المراغةالعبادلة االعداديةجرجس بخيت حنين عويضه19329
5245############المراغةالعبادلة االعداديةجرجس بسطا خله بسطا19330
5045############المراغةالعبادلة االعداديةجرجس عادل ندهى جورجى19331
6344############المراغةالعبادلة االعداديةزاهر عبد السالم صابر حنفى19332
6554############المراغةالعبادلة االعداديةعبد الرحمن احمد عايد دراز19333
5146############المراغةالعبادلة االعداديةعبد الرحمن عاطف غريب محمد19334
4846############المراغةالعبادلة االعداديةعبد الرحمن محمد عوض السيد19335
4645############المراغةالعبادلة االعداديةعمر رافت فاروق همام19336
5042############المراغةالعبادلة االعداديةعمر محمد ابو السعود محمد19337
6349############المراغةالعبادلة االعداديةغالب عالء عبد العليم احمد19338
6750############المراغةالعبادلة االعداديةكيرس فادى صادق مرجان19339
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6849############المراغةالعبادلة االعداديةكيرلس االمير جاد هللا مسعد19340
7454############المراغةالعبادلة االعداديةكيرلس امجد شكرى اسطفانوس19341
7252############المراغةالعبادلة االعداديةمحمد عبد النبي عبد العال عبد النبي19342
5652############المراغةالعبادلة االعداديةمحمود محروس محمد عبد الفتاح19343
6350############المراغةالعبادلة االعداديةمصطفى السيد شعبان محمد19344
5050############المراغةالعبادلة االعداديةمؤمن زارع كمال كيالنى19345
6155############المراغةالعبادلة االعداديةمينا ايمن زكرى سوس19346
6058############المراغةالعبادلة االعداديةمينا تيسير لحظى عزيز19347
6057############المراغةالعبادلة االعداديةمينا ثابت عجيب بشاره19348
5752############المراغةالعبادلة االعداديةمينا حارس فتحى قزمان19349
ريه لمعى جرجس19350 4749############المراغةالعبادلة االعداديةمينا زك
6460############المراغةالعبادلة االعداديةيسى اشرف مباشر بشاره19351
5758############المراغةالعبادلة االعداديةيسى عادل عبيد عجيب19352
79.558.5############المراغةالعبادلة االعداديةيسي عاطف سميح مهني19353
7060############المراغةالعبادلة االعداديةيوسف رجب رجب السيد19354
6259############المراغةالعبادلة االعداديةاحالم ايمن توفيق بنيامين19355
7360############المراغةالعبادلة االعداديةاميره عادل خالف احمد19356
7860############المراغةالعبادلة االعداديةايرينى سامح شفيق زكى19357
7158.5############المراغةالعبادلة االعداديةدعاء عصام عشرى عبد الصبور19358
7760############المراغةالعبادلة االعداديةدينا محمد احمد محمد19359
6059############المراغةالعبادلة االعداديةراندا عصام عبد الاله شحاته19360
7060############المراغةالعبادلة االعداديةساره ابراهيم تامر بخيت19361
7059############المراغةالعبادلة االعداديةغاده عاطف فاروق همام19362
7159############المراغةالعبادلة االعداديةمارتينا صبرى فلتاووس بنيامين19363
6759############المراغةالعبادلة االعداديةمارتينا محروس تامر مسعد19364
6459############المراغةالعبادلة االعداديةمارينا ايمن وليم توفيق19365
6837############المراغةالعبادلة االعداديةمارينا جاب هللا لبيب اندراوس19366
انى فوزى جيد19367 نا روم 6943############المراغةالعبادلة االعداديةماري
7849############المراغةالعبادلة االعداديةمروه ناصر على السيد19368
7740############المراغةالعبادلة االعداديةمريم جاد متى بسيط19369
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7960############المراغةالعبادلة االعداديةمريم عصام بديع لبيب19370
7756############المراغةالعبادلة االعداديةميار عادل محمود محمد19371
7960############المراغةالعبادلة االعداديةندا محمود تميم عبد اللطيف19372
7854############المراغةالعبادلة االعداديةندى محمد متولى محمود19373
7846############المراغةالعبادلة االعداديةنرمين ابراهيم مرقص اندراوس19374
7743############المراغةالعبادلة االعداديةنرمين السيد رجب السيد19375
7737############المراغةالعبادلة االعداديةنورهان مصطفى محمود ناجى19376
7039############المراغةالعبادلة االعداديةهدى احمد محمود احمد19377
7751############المراغةالعبادلة االعداديةهيالنه ادور توفيق بنيامين19378
7337############المراغةالعبادلة االعداديةياسمين رمضان محمود فواز19379
6733############المراغةالعبادلة االعداديةياسمين عالء ثابت ابوضيف19380
7947############المراغةالعبادلة االعداديةيوستينا اشرف جبره شحات19381
س19382 7858############المراغةالعبادلة االعداديةيوستينا جرجس فرنسيس اندراو
6744############المراغةالعبادلة االعداديةيوستينا عبده لطفى جبره19383
5537############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةاحمد حسن اسماعيل عبد اللطيف19384
5733############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةاحمد ربيعى محمود موسى19385
6540############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةاحمد رمضان محمد عبد الموجود19386
5637############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةاحمد صابر رمضان غزالى19387
6845############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةاحمد عبد العليم عبد الشكور احمد19388
5240############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةاحمد عصام الدين رمضان محمد19389
6035############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةاحمد على العربى محمد19390
6742############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةاحمد محمد عبد هللا احمد19391
4532############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةاحمد هاشم عبد هللا السيد19392
4931############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةاسالم عصام خلف محمود19393
6033############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةاشرف رفعت محمدين ابوزيد19394
6247############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةالسيد محمود السيد عبد الغنى19395
6235############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةايمن عطا نصحي ابراهيم19396
5032############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةباسم خالد سليمان السيد19397
س حليم عطا19398 4933############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةبرسوم موري
5734############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةجرجس روماني لبيب شكرهللا19399
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5835############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةجرجس عاطف نصرى لمعى19400
5738############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةرسمي محروس عبد المالك سدره19401
5735############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةروماني ناجح تامر بطرس19402
6554############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةروماني ناجح لوندي جريس19403
7155############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةريمون كامل وهباهلل سيدين19404
6555############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةصابر فراج السيد غزالي19405
7058############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةطارق احمد محمود احمد19406
6451############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةعبد الجواد احمد السيد عبد الجواد19407
7158############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةعبد الرحمن احمد شيبه محمد19408
6055############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةعبد الرحمن محمود محمد عبد الحافظ19409
6645############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةعبد المحسن خالد محمد عبد الرحيم19410
7053############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةعلى محمد محمود محمد19411
7453############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةعلي حسن عبد العال السيد19412
6949############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةعمر محمد عبد الحميد محمدين19413
6951############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةعمر محمد عبد العال محمد19414
79.560############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةعمرو خالد احمد حسن19415
5552############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةعمرو علي السيد عبد الاله19416
7056############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةكمال رجب كمال مراد19417
6756############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةكيرلس ابراهيم وديع عوض19418
6755############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةكيرلس رافت ناجح عياد19419
7557############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةكيرلس مهني عياد عبيد هللا19420
79.556############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةكيرلس وجيه عبده بطرس19421
8059############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةلوقا فايز لوقا فوزي19422
4943############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةماركو عزت وهب هللا سيدين19423
7558############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةمحمد العارف فراج احمد19424
7254############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةمحمد رمضان احمد ابو اليزيد19425
6852############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةمحمد عاطف محمد محمود19426
6349############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةمحمود ربيع محمود مسعود19427
7356############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةمحمود صابر جابر محمد19428
6757############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةمصطفى محمود عبد المنعم عبد الهادى19429
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6752############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةمهند محمد خلف السمان19430
4940############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةمؤمن محمد سعد محمود19431
5653############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةمينا حشمت رفعت حكيم19432
79.560############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةمينا فوزي لوقا فوزي19433
4655############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةناصر السيد وهب هللا محمد19434
4852############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةهاني صادق فارس عبد القدوس19435
7358############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةهشام محمود احمد حسين19436
5247############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةوائل رشاد السيد محمد19437
4748############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةيسى بخيت رواى بشير19438
5052############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةيسى جاد وديع عوض19439
4945############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةيسى فايز عبد المسيح اسكاروس19440
6047############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةيوسف السيد محمد عوض19441
5539############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةيوسف حسين محمد حسن19442
6754############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةيوسف محمد محمود محمد19443
7655############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةيوسف ناصر جمال ابو الحسن19444
6151############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةاليصابات محروص عوض عطيه19445
6251############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةامل ثابت فارس عبد القدوس19446
6753############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةايرينى عاطف صبحي ابراهيم19447
6553############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةايالريا مالك فلتاؤوس عويضه19448
7858############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةتغريد عبد الرحمن سعد محمد19449
7556############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةجهاد احمد محمود السيد19450
7655############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةحنين ضاحي عبد العليم عبد الهادي19451
7657############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةدينا فتوح حسين محمود19452
7857############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةرانيا صفوت رمضان خليفه19453
7658############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةرانيا مزيد احمد مزيد19454
6755############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةرحاب رمضان احمد محمد19455
7858############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةرحمه خالد عبد القادر محمود19456
6458############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةرحمه كمال علي سليمان19457
7255############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةرضا عصام عبد العال السيد19458
7859.5############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةروان مجدى محمد احمد19459
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7757############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةريهام هاني عطيه عزيز19460
5847############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةزينب علي عبد اللطيف عبد الباقي19461
7859.5############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةساره اميل ميخائيل لبيب19462
78.559.5############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةساره جمال شحاته محمد حمدان19463
7755############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةشاهنده عالم فراج مراد19464
79.560############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةشاهنده ياسر حسين احمد19465
4839############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةشرين ناجح بباوى جرجس19466
7858.5############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةشيماء اشرف جابر محمد19467
7960############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةشيماء بهاءالدين احمد ثابت19468
8060############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةفاتن احمد محمود احمد19469
6240############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةكرمينا جرجس يوسف عبد المسيح19470
6642############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةكريمه حسين احمد حامد19471
6645############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةماجده نور اسماعيل عبد اللطيف19472
5744############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةمارينا بخيت واقيم اسخرون19473
5544############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةمرفت اسحق بشير خليل19474
5148############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةمريم بخيت زكى فرح19475
7054############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةمريم عوض عجيب عوض19476
4853############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةمريم فوذى نان سليمان19477
5747############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةمريم وديع فكرى بطرس19478
6652############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةمنال محمد عبد الكريم محمد19479
6057############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةمنه هللا ايمن محمود السيد19480
76.559.5############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةمهرائيل جرجس شحاته زخارى19481
7059.5############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةمهرائيل هانى حبيب قرياقص19482
5557############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةناردين وفدي بباوي تامر19483
6157############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةنجالء رمضان احمد غزالي19484
7659############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةندى السيد عبد الاله محمد19485
4855############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةنرجس سامى عبد المسيح اسكاروس19486
4856############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةنرمين عاطف عبد المسيح اسكاروس19487
7360############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةنصره علي عبد الموجود عبد الجواد19488
5156############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةنوراه رمضان محمد السيد19489
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7659############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةهدى محمود عبد الباقي عثمان19490
7359.5############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةهيالنه صفوت عوض ناشد19491
7059.5############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةورده عادل رسمي توفيق19492
7760############المراغةبهاليل الجزيرة االعداديةياسمين محمد محمود احمد19493
4145############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىاحمد الضبع احمد العارق19494
7459############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىاحمد عبد الكريم سعد محمد19495
65.560############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىاحمد محمد احمد سليمان19496
7056############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىبشوى لطيف العبد تامر19497
6255############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىبيجول سمير موسى ابراهيم19498
4952############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىتوماس ظريف بخيت بولس19499
5150############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىجورج مجدي بخيت بولس19500
5846############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىحاتم محمود عبد الاله محمود19501
5744############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىصفوت رافت سدره عبد المالك19502
6750############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىعبد الاله ثروت رمضان خليفه19503
6852############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىكيرلس جاد شكرى جاد19504
7657############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىكيرلس عماد حارس جاد19505
7058############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىكيرلس كميل فكرى شنوده19506
7359.5############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىمحمد حاتم عبد المؤمن عبد اللطيف19507
4746############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىمحمد عادل محمد عبد هللا19508
5043############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىمحمد محمود محمد مدكور19509
ب طه19510 7258############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىمحمود العارف رج
7156############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىمينا نصيف ذكى صليب19511
6950############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىهانى شهدى توفيق جرجس19512
7659############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىيسى منصور جبره عوض19513
7558############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىيسى هارون كمال عبد المالك19514
4941############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىايه عز الدين محمد حمزه19515
5047############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىبسمه فايز فريز بخيت19516
5752############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىدعاء حمدى نور الدين احمد19517
6645############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىرحمه اسماعيل لطفى عبد الرسول19518
7960############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىروان عنتر خلف هللا عالم19519
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يده جمال محمود عبد الفتاح19520 4636############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىروف
5840############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىشهد محمد فؤاد عبد الطيف19521
5146############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىمارتينا جميل فكرى شنوده19522
7455############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىمرثا موريس وديع عطاهللا19523
7553############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىمروه صابر عبد اللطيف ابو النين19524
7448############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىمريم موريس وديع عطاهللا19525
7352############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىمريم ناجح محمد ابوضيف19526
7452############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىمريم نبيل صابر بخيت19527
5646############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىمريم ندهي اسكاروس فام19528
7352############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىمهرائيل سامى عوض هللا سعيد19529
7555############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىنرمين فايز عزيز بخيت19530
4939############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىنورهان احمد عوض السيد19531
7860############المراغةبهاليل الجزيرة الجديدة للتعليم االساسىوالء محمد ابو الوفا نور الدين19532
5444############المراغةالشيخ شبل عابراهيم فيصل عثمان محمود19533
5745############المراغةالشيخ شبل عابراهيم محمد ابراهيم طه19534
6746############المراغةالشيخ شبل عاحمد السيد احمد محمود19535
5342############المراغةالشيخ شبل عاحمد السيد جميل احمد19536
5242############المراغةالشيخ شبل عاحمد الصيفانى احمد ابو العال19537
4844############المراغةالشيخ شبل عاحمد ايمن على محمد19538
6344############المراغةالشيخ شبل عاحمد بخيت عبد اللطيف احمد19539
6344############المراغةالشيخ شبل عاحمد خلف توفيق عبد المولى19540
7046############المراغةالشيخ شبل عاحمد شعبان ابوضيف عبد العال19541
7954############المراغةالشيخ شبل عاحمد ضاحى عطيه وزيرى19542
6347############المراغةالشيخ شبل عاحمد عجمى على احمد19543
5742############المراغةالشيخ شبل عاحمد عيد زكى حسين19544
5439############المراغةالشيخ شبل عاحمد كحالوى ابو الحسن احمد19545
5449############المراغةالشيخ شبل عاحمد محمد احمد فرغلى19546
78.558############المراغةالشيخ شبل عاحمد محمد شوقى احمد19547
6451############المراغةالشيخ شبل عاحمد مدحت بخيت حسن19548
6549############المراغةالشيخ شبل عاحمد ناصر ابونعمان برعى19549
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6955############المراغةالشيخ شبل عاحمد ناصر محمد رسالن19550
7558############المراغةالشيخ شبل عاحمد ياسر ابراهيم احمد19551
6255############المراغةالشيخ شبل عاسالم محمد ابو الوفا عبد الكريم19552
4138############المراغةالشيخ شبل عاشرف السيد احمد محمد19553
5544############المراغةالشيخ شبل عالسيد احمد السيد على19554
6659############المراغةالشيخ شبل عالسيد رافت السيد محمد19555
5837############المراغةالشيخ شبل عالسيد عبد العزيز محمد السيد19556
7958############المراغةالشيخ شبل عايمن احمد اسماعيل محمد19557
7655############المراغةالشيخ شبل عبكر ماجد محمد احمد19558
6248############المراغةالشيخ شبل عبهاء حامد خلف هللا فرج19559
7859############المراغةالشيخ شبل عجمال محمد جمال مجاهد19560
7960############المراغةالشيخ شبل عحسام جمال احمد ادم19561
5352############المراغةالشيخ شبل عحسام عاطف عبد الفتاح عبد الاله19562
7557############المراغةالشيخ شبل عحسن صابر نصر احمد19563
7857############المراغةالشيخ شبل عحسن محمود حسن محمد19564
7859############المراغةالشيخ شبل عحسين السيد خليفه ضيف هللا19565
5456############المراغةالشيخ شبل عحماده ايوب عبد الحليم على19566
4847############المراغةالشيخ شبل عخالد خلف شعبان عبد المغيث19567
7758############المراغةالشيخ شبل عخالد صالح احمد عبد البارى19568
7158############المراغةالشيخ شبل عرشوان محمد حافظ رشوان19569
7654############المراغةالشيخ شبل عزياد عالء محمد احمد19570
7656############المراغةالشيخ شبل عسعد محمد سعد محمد19571
7050############المراغةالشيخ شبل عسيف عوض هللا الزمزمى19572
6454############المراغةالشيخ شبل عشريف اشرف خلف هللا منصور19573
5246############المراغةالشيخ شبل عصالح محمد عباس محمد19574
7656############المراغةالشيخ شبل عضياء مرعى على توفيق19575
7856############المراغةالشيخ شبل عطارق حنفى التونى حسين19576
7358.5############المراغةالشيخ شبل عطه رمضان سعدالدين محمد19577
78.558.5############المراغةالشيخ شبل عطه فهد السيد محمود19578
7859############المراغةالشيخ شبل ععبد الرحمن السيد احمد السيد19579
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6855############المراغةالشيخ شبل ععبد الرحمن على محمود السيد19580
7660############المراغةالشيخ شبل ععبد الرحمن عماد جالل عبد الباسط19581
6750############المراغةالشيخ شبل ععبد الرحمن محمد عبد الفتاح شيبه19582
5955############المراغةالشيخ شبل ععبد الرحمن محمود عثمان محمود19583
6057############المراغةالشيخ شبل ععبد هللا جمال معبد صابر19584
5854############المراغةالشيخ شبل ععبد هللا سعد على عبد الهادى19585
6346############المراغةالشيخ شبل ععبد هللا عيد الهادى خالد19586
6357############المراغةالشيخ شبل ععبد هللا محمد انور محمد19587
7457############المراغةالشيخ شبل ععبد هللا محمد محمد محمود19588
5648############المراغةالشيخ شبل ععبد هللا محمود عثمان محمود19589
7660############المراغةالشيخ شبل ععبد المحسن تاج الدين عبد المحسن احمد19590
4838############المراغةالشيخ شبل ععبد النعيم عبد اللطيف عبد النعيم محمد19591
74.559############المراغةالشيخ شبل ععالء البسيونى محمد احمد19592
4142############المراغةالشيخ شبل ععالء محمد محمود عبد الحميد19593
5846############المراغةالشيخ شبل ععلى الجميل على عمر19594
7255############المراغةالشيخ شبل ععلى السيد محمد محمد19595
6456############المراغةالشيخ شبل ععلى عبد العليم على ابراهيم19596
5852############المراغةالشيخ شبل ععلى محمد عبد الصبور البكرى19597
6652############المراغةالشيخ شبل ععلى محمد على فرحان19598
6656############المراغةالشيخ شبل ععمر حامد عبد الرحيم على19599
6956############المراغةالشيخ شبل ععمر حسنى رزين احمد19600
5044############المراغةالشيخ شبل عفارس محمد احمد محمد19601
5846############المراغةالشيخ شبل عكريم خيرى كمال احمد19602
5547############المراغةالشيخ شبل عكريم محمد بخيت هالل19603
4851############المراغةالشيخ شبل عكريم محمد رزيق احمد19604
7159############المراغةالشيخ شبل عمازن عصام محمود عبد اللطيف19605
4947############المراغةالشيخ شبل عمبارك مبروك عبد القوى عطاهللا19606
6348############المراغةالشيخ شبل عمحمد ابراهيم حمزه ابراهيم19607
7659############المراغةالشيخ شبل عمحمد احمد محمد تركى19608
6646############المراغةالشيخ شبل عمحمد اشرف احمد ابو زيد19609
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6348############المراغةالشيخ شبل عمحمد الجميل محمد على19610
6355############المراغةالشيخ شبل عمحمد السيد احمد عبد الغنى19611
6959############المراغةالشيخ شبل عمحمد السيد اسماعيل محمد19612
7459############المراغةالشيخ شبل عمحمد السيد بدراوى ابوضيف19613
7158############المراغةالشيخ شبل عمحمد السيد على حماد19614
5251############المراغةالشيخ شبل عمحمد ايمن ابو الغيط رشوان19615
7155############المراغةالشيخ شبل عمحمد حلمى سليم عبد الوهاب19616
7651############المراغةالشيخ شبل عمحمد حموده عبد العال محمد19617
4546############المراغةالشيخ شبل عمحمد صالح عبد الرحيم صالح19618
4947############المراغةالشيخ شبل عمحمد عاطف فتحى احمد19619
7960############المراغةالشيخ شبل عمحمد عبد الجليل محمود احمد19620
78.559############المراغةالشيخ شبل عمحمد عمر انور محمد19621
5452############المراغةالشيخ شبل عمحمد فرج هللا محمد السيد19622
4143############المراغةالشيخ شبل عمحمد كمال الدين السيد كمال19623
7159############المراغةالشيخ شبل عمحمد محمد عبد العاطى عبد العزيز19624
8060############المراغةالشيخ شبل عمحمد ممدوح محمد قناوي19625
7758############المراغةالشيخ شبل عمحمد ممدوح محمود مهران19626
5242############المراغةالشيخ شبل عمحمد ناجح عبد الشكور احمد19627
7859############المراغةالشيخ شبل عمحمد ناصر محمد احمد19628
7255############المراغةالشيخ شبل عمحمد هانى محمد زكى19629
78.559############المراغةالشيخ شبل عمحمد وائل خلف يوسف19630
7757############المراغةالشيخ شبل عمحمود السعداوى احمد محمد19631
4350############المراغةالشيخ شبل عمحمود السيد صديق رضوان19632
4448############المراغةالشيخ شبل عمحمود السيد محمود فضل19633
5846############المراغةالشيخ شبل عمحمود سالمه تركى محمد19634
7157############المراغةالشيخ شبل عمحمود صبرى عبد الشافى على19635
78.559.5############المراغةالشيخ شبل عمحمود عبد اللطيف محمد على19636
5048############المراغةالشيخ شبل عمحمود على محمود احمد19637
6460############المراغةالشيخ شبل عمحمود وهب هللا خلف احمد19638
5154############المراغةالشيخ شبل عمروان محمد عبد العال الحاوى19639
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4346############المراغةالشيخ شبل عمصطفى احمد على محمد19640
4242############المراغةالشيخ شبل عمصطفى احمد محمود محمد19641
4647############المراغةالشيخ شبل عمصطفى رافت عبد العال عيد الحافظ19642
7460############المراغةالشيخ شبل عمصطفى طارق حلمى احمد19643
4645############المراغةالشيخ شبل عمصطفى فضل بخيت السيد19644
5354############المراغةالشيخ شبل عمصطفى محمود عطا مهنى19645
4951############المراغةالشيخ شبل عناصر خلف فراج جمعه19646
5453############المراغةالشيخ شبل عنورالدين ابونعمان نور الدين موسى19647
6449############المراغةالشيخ شبل عهالل احمد بخيت هالل19648
7358.5############المراغةالشيخ شبل عياسر عنتر صادق كمال الدين19649
8060############المراغةالشيخ شبل عاروى محمود السيد عبد الرحيم19650
6553############المراغةالشيخ شبل عاسراء احمد ناجح السيد19651
7255############المراغةالشيخ شبل عاسراء عماد الدين ابراهيم احمد19652
7857############المراغةالشيخ شبل عاسراء كرم قبيصى اليسد19653
7558############المراغةالشيخ شبل عاسراء محمود حلمى احمد19654
5758############المراغةالشيخ شبل عاسماء ابوزيد الحاوى خليفه19655
6054############المراغةالشيخ شبل عاسماء اسماعيل على فرحان19656
7154############المراغةالشيخ شبل عاسماء ياسر ابراهيم احمد19657
5856############المراغةالشيخ شبل عاشرقت صالح عباس محمد19658
6040############المراغةالشيخ شبل عالهام حمدى محمد عبد الغنى19659
6333############المراغةالشيخ شبل عامل خلف عبد اللطيف محمد19660
5335############المراغةالشيخ شبل عاميره العربى ابراهيم احمد19661
6236############المراغةالشيخ شبل عاميره خلف السيد كمال الدين19662
79.555############المراغةالشيخ شبل عانفال محمد الجابرى منجى19663
7545############المراغةالشيخ شبل عايات بدوى خلف هللا احمد19664
7642############المراغةالشيخ شبل عايمان عبد البديع توفيق عمر19665
5031############المراغةالشيخ شبل عايه رشاد صابر شبن19666
7858############المراغةالشيخ شبل عايه رمضان هريدى عبد المجيد19667
5432############المراغةالشيخ شبل عايه عبد الحفيظ محمد فضل19668
5439############المراغةالشيخ شبل عايه عبد المنصف احمد عبد الموجود19669
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6140############المراغةالشيخ شبل عايه كمال حسن وزيرى19670
6539############المراغةالشيخ شبل عبسمله صالح توسن رشيد ابو عمره19671
7650############المراغةالشيخ شبل عجهاد جادالكريم السيد عميره19672
5337############المراغةالشيخ شبل عحسناء السيد حسين السيد19673
4832############المراغةالشيخ شبل عحسناء خلف السيد عبد الرحيم19674
5431############المراغةالشيخ شبل عحالوتهم مرتضى محمود جاد هللا19675
6736############المراغةالشيخ شبل عحنان احمد خلف هللا احمد19676
7959############المراغةالشيخ شبل عدعاء ثابت ظريف محمد19677
5441############المراغةالشيخ شبل عدعاء صبرى على حسين19678
5438############المراغةالشيخ شبل عدنيا احمد عبد الصمد عبد المولى19679
4733############المراغةالشيخ شبل عرانيا السيد عبد الرحيم فراج19680
7959############المراغةالشيخ شبل عرباب عثمان يوسف قاسم19681
7858############المراغةالشيخ شبل عرحاب السيد احمد على19682
4738############المراغةالشيخ شبل عرحاب كمال ابونعمان برعى19683
5645############المراغةالشيخ شبل عرحمه المدثر محمد اسماعيل19684
5039############المراغةالشيخ شبل عرحمه سعد سالم على19685
4736############المراغةالشيخ شبل عرشا احمد بخيت هالل19686
7856############المراغةالشيخ شبل عرضوه محمد بخيت محمد19687
7956############المراغةالشيخ شبل عرميساء رضا محمد الجالى خضر19688
7654############المراغةالشيخ شبل عروان احمد عبد البارى احمد19689
78.557############المراغةالشيخ شبل عروان اشرف البدرى قاسم19690
7040############المراغةالشيخ شبل عروان رافت عبد الفتاح محمد19691
7958.5############المراغةالشيخ شبل عروان محمد السيد على19692
7237############المراغةالشيخ شبل عرؤيه عمر احمد السيد19693
6938############المراغةالشيخ شبل عريهام رافت عبد الفتاح محمد19694
8055############المراغةالشيخ شبل عريهام صابر عطيه وزيرى19695
5039############المراغةالشيخ شبل عريهام همام خيرى ابوضيف19696
5939############المراغةالشيخ شبل عزينب عبد العال محمد محمد19697
7656############المراغةالشيخ شبل عساره صابر محمود على19698
4735############المراغةالشيخ شبل عسحر محمد ناجح السيد19699
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5537############المراغةالشيخ شبل عسلوى محمد خلف توفيق19700
7758.5############المراغةالشيخ شبل عسهام البيلى عبد الشكور بسطاويس19701
5538############المراغةالشيخ شبل عشاهنده طارق عبد العليم محمد19702
79.554############المراغةالشيخ شبل عشمس محمد رجب عبد المعطى19703
7856############المراغةالشيخ شبل عشهد احمد فتحى عبد الرحمن19704
79.557############المراغةالشيخ شبل عشهد بسيونى السيد عبد المولى19705
7443############المراغةالشيخ شبل عشهد ماهر لطفى ابوضيف19706
78.559############المراغةالشيخ شبل عشهر خلف العروس عبد الرحيم19707
5138############المراغةالشيخ شبل عشيماء ابو الوفا احمد محمد19708
7445############المراغةالشيخ شبل عشيماء احمد حسن قنديل19709
4432############المراغةالشيخ شبل عشيماء السيد احمد عزيز19710
7756############المراغةالشيخ شبل عشيماء القذافى محمد يونس19711
7253############المراغةالشيخ شبل عشيماء محمد فكرى حسين19712
5040############المراغةالشيخ شبل عصفاء السيد محمود محمد19713
7856############المراغةالشيخ شبل عضحى ياسر سلطان السيد19714
4442############المراغةالشيخ شبل ععزه على حسن عبد اللطيف19715
7445############المراغةالشيخ شبل ععلياء عبد الباسط السيد عبد الباسط19716
7856############المراغةالشيخ شبل عفاطمه رزق سعدالدين محمد19717
4338############المراغةالشيخ شبل عفاطمه محمد محمود محمد19718
7247############المراغةالشيخ شبل عمروه ناصر السيد عبد الاله19719
79.560############المراغةالشيخ شبل عمريم عبد هللا محمد عبد هللا19720
7451############المراغةالشيخ شبل عمريم عصام خليفه محمد19721
7760############المراغةالشيخ شبل عمريم محمد يوسف موسى19722
4853############المراغةالشيخ شبل عمريم ممدوح احمد بكر19723
8060############المراغةالشيخ شبل عمشيره محمد حربى محمد19724
78.559############المراغةالشيخ شبل عمنار خلف السيد فراج19725
7457############المراغةالشيخ شبل عمنار عطى محمد نفادى19726
7860############المراغةالشيخ شبل عمنه هللا فيصل محمود محمد19727
4855############المراغةالشيخ شبل عمنى محمد السيد محمد19728
8060############المراغةالشيخ شبل عموده العمرى سعد الدين دياب19729
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7660############المراغةالشيخ شبل عمى محمد احمد محمد19730
5849############المراغةالشيخ شبل عمياده جالل خلف جالل19731
7258############المراغةالشيخ شبل عنادين السيد محمد على19732
5253############المراغةالشيخ شبل عناهد سمير فكرى ابو ضيف19733
7859############المراغةالشيخ شبل عنجوان قمصان عبد العال عمر19734
7760############المراغةالشيخ شبل عنحمده رمضان شوقى احمد19735
5648############المراغةالشيخ شبل عندا السيد حسن محمد19736
78.560############المراغةالشيخ شبل عندى خلف احمد عبد النبى19737
78.560############المراغةالشيخ شبل عندى خلف احمد محمد19738
8059.5############المراغةالشيخ شبل عندى عرفات محمد على19739
6857############المراغةالشيخ شبل عنسمه ناجى خليفه الحاوى19740
5150############المراغةالشيخ شبل عنعمه لطفى ابوزيد علم الدين19741
7660############المراغةالشيخ شبل عنهال حسن على ابراهيم19742
5045############المراغةالشيخ شبل عنهى خالد عبد العليم محمد19743
7560############المراغةالشيخ شبل عنهى زين الزغبى يحيى19744
6550############المراغةالشيخ شبل عنورهان مخلوف السيد كمال الدين19745
6254############المراغةالشيخ شبل عنورهان همام خيرى ابوضيف19746
7656############المراغةالشيخ شبل عوصال محمد سعدالدين محمد19747
7759.5############المراغةالشيخ شبل عوفاء ابونعمان عبد الاله عطيه19748
5637############المراغةالشيخ شبل عوالء السيد محمد عثمان19749
5134############المراغةالشيخ شبل عياسمين رضا محمد قطب19750
8059.5############المراغةالشيخ شبل عياسمين عادل عبد العال سالمه19751
5552############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىاحمد عبد الاله رجب محمد19752
5253############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىاحمد فتح هللا محمد ضيف هللا19753
4838############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىاحمد محمد ابو ضيف محمد19754
6853############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىاحمد محمد مصطفى عبد العليم19755
4449############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىاحمد محمود رمضان سلطان19756
7349############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىاحمد مرتضى رجب محمد19757
4841############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىباسم فيصل محمد عباس19758
5154############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىبسام احمد عبد الرحمن جاد19759
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5647############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىحسام ايمن محمد عباس19760
7258############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىخالد كرم خلف السيد19761
5049############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىخالد نور الدين محمد عبد المولى19762
6655############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىداود بخيت داود بخيت19763
6445############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىزياد مصطفي صابر عبد المجيد19764
6040############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىسيف الدين صالح جالل علي19765
5838############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىعاطف احمد على احمد19766
6644############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىعبد الرحمن محمود ابو ضيف محمد19767
79.560############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىعلى محمد رجب محمد19768
6651############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىعمرو خلف محمد جاد19769
5336############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىكريم عبده عبد الفضيل محمد19770
79.560############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىماذن صالح عبد النبى محمد19771
5751############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىمحمد احمد عبد الرحمن احمد19772
5940############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىمحمد عبد العال خلف عبد العال19773
7048############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىمحمد منصور عبد السميع محمد19774
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6338############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىمحمود عبد العال عبد الاله عبد العال19775
6240############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىمحمود ناصر محمد عبد الفتاح19776
6644############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىنوح رضوان عبد الجواد احمد19777
6541############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىاروي راضي عبد الفضيل علي19778
6948############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىاسماء جمال زيد ابوزيد19779
6041############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىامانى عربى السيد ابو العال19780
7751.5############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىانجى عبد الغفار السيد عبده19781
شد محمد محمود19782 7851############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىتهانى را
7041############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىخلود حمدى عبد السميع محمد19783
7433############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىسمر خالد عمر محمد19784
6352############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىصباح محمد عبد العليم عثمان19785
6554############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىمريم رشاد عبد الرحيم رجب19786
7556############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىمريم فتحى محمد احمد19787
6555############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىمنار جمال احمد شحاته19788
6352############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىمنه حمدى رشاد جمعه19789
78.560############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىنجالء محمود محمد جاد19790
7859############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىهاجر على فهمى توفيق19791
7748############المراغةالعزبة االعداديةابوبكر شعبان وهب هللا رجب19792
5435############المراغةالعزبة االعداديةاحمد ابوطالب احمد احمد19793
6638############المراغةالعزبة االعداديةاحمد البهنساوى عبد العال احمد19794
7354############المراغةالعزبة االعداديةاحمد السيد على سالمان19795
7956############المراغةالعزبة االعداديةاحمد السيد فكرى محمد19796
6341############المراغةالعزبة االعداديةاحمد السيد محمد احمد19797
7954############المراغةالعزبة االعداديةاحمد السيد محمد حسن19798
6045############المراغةالعزبة االعداديةاحمد حنفى محمود عبد الاله19799
7146############المراغةالعزبة االعداديةاحمد خلف احمد هارون19800
5439############المراغةالعزبة االعداديةاحمد رشاد فكرى على19801
6239############المراغةالعزبة االعداديةاحمد رشاد محمدين على19802
7544############المراغةالعزبة االعداديةاحمد سعيد موسى تعلب19803
7143############المراغةالعزبة االعداديةاحمد عبد الجيد عبد الرازق عبد الجواد19804
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6143############المراغةالعزبة االعداديةاحمد عبد اللطيف احمد ابراهيم19805
6039############المراغةالعزبة االعداديةاحمد عبد الناصر احمد محمد19806
5542############المراغةالعزبة االعداديةاحمد عالء عزيز عبد الواحد19807
5337############المراغةالعزبة االعداديةاحمد عمر خلف عمر19808
4940############المراغةالعزبة االعداديةاحمد عيد احمد عبد الواحد19809
5037############المراغةالعزبة االعداديةاحمد كمال الدين زكى الجمل19810
4637############المراغةالعزبة االعداديةاحمد محمد ثابت عثمان19811
5436############المراغةالعزبة االعداديةاحمد محمد جوهر محمد19812
4637############المراغةالعزبة االعداديةاحمد محمد شاكر ابراهيم19813
7148############المراغةالعزبة االعداديةاحمد محمد شعبان محمد19814
4442############المراغةالعزبة االعداديةاحمد محمد عبد الصبور مدين19815
4940############المراغةالعزبة االعداديةاحمد محمد عبد هللا السيد19816
4338############المراغةالعزبة االعداديةاحمد محمود محمد حافظ19817
5948############المراغةالعزبة االعداديةاحمد مندوه عيسى عبد الرحيم19818
4738############المراغةالعزبة االعداديةاحمد نصر على محمد19819
5643############المراغةالعزبة االعداديةاسامه مؤمن كمال زيان19820
5938############المراغةالعزبة االعداديةاسالم ايمن السيد  محمد19821
4739############المراغةالعزبة االعداديةاسالم شحاته بخيت شحاته19822
6641############المراغةالعزبة االعداديةاسالم محمد احمد السيد19823
7053############المراغةالعزبة االعداديةالبدرى عبد العال على عطيه19824
4137############المراغةالعزبة االعداديةالسيد ابوريه عبد الفتاح سليمان19825
4238############المراغةالعزبة االعداديةالسيد ابوسالم محمد سالمان19826
5038############المراغةالعزبة االعداديةالسيد بخيت عبد العاطى السيد19827
7555############المراغةالعزبة االعداديةالسيد حسب الدين هنى الضبع19828
4138############المراغةالعزبة االعداديةالسيد عبد هللا السيد محمود19829
4338############المراغةالعزبة االعداديةالسيد محمود خليفه فهمى19830
4737############المراغةالعزبة االعداديةامين ضاحى احمد عبد الاله19831
4238############المراغةالعزبة االعداديةايهاب عصام السيد خليفه19832
4037############المراغةالعزبة االعداديةبهاء ايمن فكرى عبد العال19833
4941############المراغةالعزبة االعداديةجبر مخيمر على حسن19834
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5140############المراغةالعزبة االعداديةحسام تغيان ابراهيم ابوعوف19835
راهيم19836 4436############المراغةالعزبة االعداديةحسام حسن محمد اب
5235############المراغةالعزبة االعداديةحسام محمد محمد احمد19837
5039############المراغةالعزبة االعداديةحسام يسرى معتوق عبد المنعم19838
4536############المراغةالعزبة االعداديةحسن شعبان ابو الحسن حسن19839
7541############المراغةالعزبة االعداديةحسن مصطفى عبد القوى مصطفى19840
6036############المراغةالعزبة االعداديةحسين ثروت عكاشه محمد19841
4835############المراغةالعزبة االعداديةحماده عادل حربى عارف19842
5140############المراغةالعزبة االعداديةحمدى الشافعي حمدي عبد العال19843
5044############المراغةالعزبة االعداديةحمدى بليغ حمدى على19844
5539############المراغةالعزبة االعداديةحمدى حنفى حسن عبدربه19845
5236############المراغةالعزبة االعداديةحنفى محمود احمد محمود19846
5247############المراغةالعزبة االعداديةخالد عبد الناصر محمد محمود19847
6850############المراغةالعزبة االعداديةدسوقى محمد دسوقى محمد19848
4540############المراغةالعزبة االعداديةرائد على حسين عبد هللا19849
6138############المراغةالعزبة االعداديةرجب محمد رجب محمد19850
5134############المراغةالعزبة االعداديةرضا عادل كامل ابوعقل19851
7451############المراغةالعزبة االعداديةزياد خلف حماد ابراهيم19852
اد عبد الناصر توفيق عبد الغفار19853 5239############المراغةالعزبة االعداديةزي
5145############المراغةالعزبة االعداديةزياد محمود احمد حسن19854
5052############المراغةالعزبة االعداديةزين العابدين بخيت السيد الحلبى19855
7557############المراغةالعزبة االعداديةسالم عبد العال سالم عبد العال19856
7152############المراغةالعزبة االعداديةسالم ابراهيم عبد الحفيظ على19857
5045############المراغةالعزبة االعداديةشريف االمير عبد الاله على19858
ى الجمل19859 4342############المراغةالعزبة االعداديةشريف الجمل زك
7050############المراغةالعزبة االعداديةشعبان محمد موسى تعلب19860
4744############المراغةالعزبة االعداديةضياء ممدوح ابو ضيف احمد19861
4648############المراغةالعزبة االعداديةطارق احمد على جاب هللا19862
4744############المراغةالعزبة االعداديةطارق سلمان محمد سالمان19863
4442############المراغةالعزبة االعداديةطارق عادل شعبان حسن19864
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5047############المراغةالعزبة االعداديةطاهر بخيت ظريف صادق19865
5442############المراغةالعزبة االعداديةطه حسين عبد القوى مصطفى19866
6649############المراغةالعزبة االعداديةطه محمد طه عطيوى19867
4843############المراغةالعزبة االعداديةعادل شعبان عطيه على19868
5146############المراغةالعزبة االعداديةعادل محمد السيد على19869
4443############المراغةالعزبة االعداديةعبد الرازق حشمت محمود عبد الرازق19870
5148############المراغةالعزبة االعداديةعبد الرحمن احمد جاد على19871
6748############المراغةالعزبة االعداديةعبد الرحمن احمد عبد الحميد حسن19872
عبد19873 الرحمن الدسوقى عبد الرحمن 4243############المراغةالعزبة االعداديةالدسوقى
4946############المراغةالعزبة االعداديةعبد الرحمن بدوى على عبد الرحيم19874
4946############المراغةالعزبة االعداديةعبد الرحمن رمضان محمد عبد العال19875
6352############المراغةالعزبة االعداديةعبد الرحمن سعدهللا شحاته عبد الاله19876
7256############المراغةالعزبة االعداديةعبد الرحمن على علوان محمد19877
6245############المراغةالعزبة االعداديةعبد الرحمن محمد احمد سالمه19878
6049############المراغةالعزبة االعداديةعبد الرحمن ناجي شعبان ناجي19879
5342############المراغةالعزبة االعداديةعبد الصبور منصور عبد الصبور غانم19880
5947############المراغةالعزبة االعداديةعبد العال الحسن السيد محمود19881
5038############المراغةالعزبة االعداديةعبد العليم ابو دهب خلف عبد العليم19882
4144############المراغةالعزبة االعداديةعبد هللا ابو الوفا ثابت الحنفى19883
5244############المراغةالعزبة االعداديةعبد هللا طلعت عبد ربه احمد19884
4845############المراغةالعزبة االعداديةعبد هللا فتحى احمد هاشم19885
4638############المراغةالعزبة االعداديةعبد هللا محروس عبد الحافظ رشوان19886
4643############المراغةالعزبة االعداديةعبد المنعم المدبولى خلف عبد العليم19887
7858############المراغةالعزبة االعداديةعزيز جمال عزيزالدين هالل19888
6850############المراغةالعزبة االعداديةعزيز راضى عزيز محمود19889
6652############المراغةالعزبة االعداديةعصام حسانين جالل احمد19890
4743############المراغةالعزبة االعداديةعالء سلمان محمدين سلمان19891
4638############المراغةالعزبة االعداديةعلى احمد عز الدين هالل19892
6250############المراغةالعزبة االعداديةعلى اسماعيل رشدى محمود19893
6450############المراغةالعزبة االعداديةعلى شحاته على سالمان19894
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6349############المراغةالعزبة االعداديةعلى صبرى على محمد19895
78.558############المراغةالعزبة االعداديةعلى محمد على جامع19896
5847############المراغةالعزبة االعداديةعماد حمدى خليفه فهمى19897
7051############المراغةالعزبة االعداديةعمر اسماعيل بدرى ابراهيم19898
6048############المراغةالعزبة االعداديةعمر يسرى عمر احمد19899
6049############المراغةالعزبة االعداديةعمرو طه محمد عبد الوهاب19900
5647############المراغةالعزبة االعداديةعمرو عبد هللا على عبد هللا19901
4944############المراغةالعزبة االعداديةعمرو عالم عباس ابو الدهب19902
4445############المراغةالعزبة االعداديةغانم سليمان شعبان سليمان19903
5347############المراغةالعزبة االعداديةفادى رومانى عبد المالك سولاير19904
5350############المراغةالعزبة االعداديةفادى نعيم عزيز دميان19905
4846############المراغةالعزبة االعداديةفارس عبد الراضى محمد محمد19906
4742############المراغةالعزبة االعداديةفتحي السيد فتحي محمد19907
4246############المراغةالعزبة االعداديةفرغلى محمود عنانى احمد19908
5948############المراغةالعزبة االعداديةقدرى خلف عبد الجابر هاشم19909
5847############المراغةالعزبة االعداديةكارم محمود بحلق سالمه19910
4045############المراغةالعزبة االعداديةكريم حافظ امبيوه حافظ19911
4139############المراغةالعزبة االعداديةكريم رمضان على سليمان19912
4945############المراغةالعزبة االعداديةكريم عادل احمد جاب هللا19913
4640############المراغةالعزبة االعداديةكريم عادل عبد هللا محمود19914
4540############المراغةالعزبة االعداديةكريم محمد على صالح19915
8060############المراغةالعزبة االعداديةكيرلس نبيل فرج هللا جرس19916
6350############المراغةالعزبة االعداديةلؤى طلعت محمد ابو دهب19917
7558############المراغةالعزبة االعداديةمحفوظ محمد محفوظ محمد19918
5749############المراغةالعزبة االعداديةمحمد ابوبكر حسنى سالمان19919
5139############المراغةالعزبة االعداديةمحمد احمد ابراهيم خليفه19920
ضبع تمساح19921 6551############المراغةالعزبة االعداديةمحمد احمد ال
6247############المراغةالعزبة االعداديةمحمد احمد ضاحي احمد19922
5440############المراغةالعزبة االعداديةمحمد احمد طه محمد19923
5539############المراغةالعزبة االعداديةمحمد احمد عباس ابودهب19924
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6144############المراغةالعزبة االعداديةمحمد احمد كمال محمد19925
7052############المراغةالعزبة االعداديةمحمد الجميل عبد العال سالم19926
6155############المراغةالعزبة االعداديةمحمد الدكتور عابدين ابو اليزيد19927
7659############المراغةالعزبة االعداديةمحمد السيد النزهى السيد19928
7650############المراغةالعزبة االعداديةمحمد السيد محمد بخيت19929
7758############المراغةالعزبة االعداديةمحمد ايمن السيد سالمان19930
7558############المراغةالعزبة االعداديةمحمد بخيت محمد بخيت19931
5645############المراغةالعزبة االعداديةمحمد توفيق احمد بخيت19932
7658############المراغةالعزبة االعداديةمحمد جمال عايد يونس19933
7352############المراغةالعزبة االعداديةمحمد جمال عبد العال سالم19934
5347############المراغةالعزبة االعداديةمحمد حشمت ابراهيم سليمان19935
4942############المراغةالعزبة االعداديةمحمد خلف خطاب محمود19936
6045############المراغةالعزبة االعداديةمحمد خيرى ابوضيف رضوان19937
5442############المراغةالعزبة االعداديةمحمد رمضان نبوى عارف19938
6247############المراغةالعزبة االعداديةمحمد زين العابدين يسرى سليمان19939
5644############المراغةالعزبة االعداديةمحمد سالمان محمود سالمان19940
5944############المراغةالعزبة االعداديةمحمد شعبان حسنى احمد19941
6244############المراغةالعزبة االعداديةمحمد عادل على محمدين19942
7646############المراغةالعزبة االعداديةمحمد عبد الجابر ابو ضيف جمعه19943
6547############المراغةالعزبة االعداديةمحمد عبد الرحبم كامل عمر19944
7344############المراغةالعزبة االعداديةمحمد عبد الغنى السيد عبد الغنى19945
4940############المراغةالعزبة االعداديةمحمد عدلى عبد اللطيف عبد الموجود19946
4843############المراغةالعزبة االعداديةمحمد عصمت زيان على19947
4641############المراغةالعزبة االعداديةمحمد على ابراهيم ابو عوف19948
5646############المراغةالعزبة االعداديةمحمد عيد شعبان ناجى19949
6644############المراغةالعزبة االعداديةمحمد فيصل عبد الصبور غانم19950
5540############المراغةالعزبة االعداديةمحمد كمال زيان محفوظ19951
7655.5############المراغةالعزبة االعداديةمحمد محمود عبد الحميد حسن19952
7858.5############المراغةالعزبة االعداديةمحمد مندوه عيسى عبد الرحيم19953
8060############المراغةالعزبة االعداديةمحمد ناصر محمد موسى19954
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8060############المراغةالعزبة االعداديةمحمد هاشم محمد هاشم19955
8058############المراغةالعزبة االعداديةمحمد وائل الشافعى احمد19956
6649############المراغةالعزبة االعداديةمحمد وفقى عبد العال رضوان19957
6943############المراغةالعزبة االعداديةمحمد يوسف محمود محمد19958
6042############المراغةالعزبة االعداديةمحمود السيد الماسخ غانم19959
4935############المراغةالعزبة االعداديةمحمود السيد على السيد19960
4837############المراغةالعزبة االعداديةمحمود السيد محمد عيسى19961
4936############المراغةالعزبة االعداديةمحمود جمال خليفه جاب هللا19962
6149############المراغةالعزبة االعداديةمحمود حسانين جالل احمد19963
6752############المراغةالعزبة االعداديةمحمود حمدى عثمان محمد19964
6248############المراغةالعزبة االعداديةمحمود رشدي عثمان سالمان19965
8059.5############المراغةالعزبة االعداديةمحمود عبد الرحيم حماد على19966
6746############المراغةالعزبة االعداديةمحمود عبد السالم السيد عبد الغنى19967
6742############المراغةالعزبة االعداديةمحمود عبد هللا احمد هاشم19968
5738############المراغةالعزبة االعداديةمحمود على ابوليله على19969
5036############المراغةالعزبة االعداديةمحمود مجدى احمد الفولى19970
5841############المراغةالعزبة االعداديةمحمود محمد امبارز عثمان19971
7647############المراغةالعزبة االعداديةمحمود محمد خليفه غريب19972
3213############المراغةالعزبة االعداديةمحمود محمد عبد الاله محمد19973
5340############المراغةالعزبة االعداديةمصطفى حسنى عبد الراضى محروص19974
5838############المراغةالعزبة االعداديةمصطفى رضوان محمد رضوان19975
5336############المراغةالعزبة االعداديةمصطفى عبد البصير سالمان السيد19976
5239############المراغةالعزبة االعداديةمصطفى عبد العزيز الفولى على19977
7658############المراغةالعزبة االعداديةمصطفى محمد مصطفى محمدين19978
6344############المراغةالعزبة االعداديةمعتز خالد رشدى فرج هللا19979
6341############المراغةالعزبة االعداديةممدوح خلف خطاب محمود19980
4640############المراغةالعزبة االعداديةمنصور جمال لوندى منصور19981
7253############المراغةالعزبة االعداديةهشام عبد الحميد محود على19982
7352############المراغةالعزبة االعداديةيحيى صابر بخيت عبالعال19983
7349############المراغةالعزبة االعداديةيحيى محمد رشدى السنجق19984
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5448############المراغةالعزبة االعداديةيوسف الدستور بحبوح عثمان19985
7658############المراغةالعزبة االعداديةيوسف بدوى محمد بسيونى19986
5938############المراغةالعزبة االعداديةيونس رمضان يونس ابراهيم19987
5444############المراغةالعزبة االعداديةاسراء احمد السيد عثمان19988
7045############المراغةالعزبة االعداديةاسراء احمد الضبع احمد19989
5740############المراغةالعزبة االعداديةاسراء السيد احمد محمد19990
4935############المراغةالعزبة االعداديةاسراء بخيت السيد محمد19991
7248############المراغةالعزبة االعداديةاسراء ثابت على عبد الرحمن19992
5436############المراغةالعزبة االعداديةاسراء جمال محمد حسن19993
7856############المراغةالعزبة االعداديةاسراء عيد رشدى محمود19994
6542############المراغةالعزبة االعداديةاسراء مصطفى عدلى دسوقى19995
4836############المراغةالعزبة االعداديةاسماء حنفى محمود هريدى19996
6141############المراغةالعزبة االعداديةاصاله احمد زهران احمد19997
5742############المراغةالعزبة االعداديةاصاله عبد الاله خليفه عبد الاله19998
5641############المراغةالعزبة االعداديةاالء نافع محمد سعد19999
6537############المراغةالعزبة االعداديةامنيه ياسر السيد احمد20000
6438############المراغةالعزبة االعداديةاميره عبد الناصر حسن عبدربه20001
7450.5############المراغةالعزبة االعداديةاميمه حسن فرج حسن20002
5737############المراغةالعزبة االعداديةامينه رمضان يونس ابراهيم20003
5235############المراغةالعزبة االعداديةانجى صابر احمد محمود20004
4535############المراغةالعزبة االعداديةانجى عيسى خطاب محمود20005
7142############المراغةالعزبة االعداديةانيسه حبشى مصطفى محفوظ20006
7445############المراغةالعزبة االعداديةايات ابراهيم الدسوقى ابو النجا20007
7449############المراغةالعزبة االعداديةايات عبد الغفار على عبد الغفار20008
4446############المراغةالعزبة االعداديةايات محمد يونس محمد20009
6852############المراغةالعزبة االعداديةايمان جمال امبيوه حافظ20010
5351############المراغةالعزبة االعداديةايمان رافت خلف عبد العليم20011
7454############المراغةالعزبة االعداديةايمان عبد الحليم السيد عبد الحليم20012
6151############المراغةالعزبة االعداديةايمان منصور جاب هللا السيد20013
4841############المراغةالعزبة االعداديةايه ابو الغيط عبد الرحمن دسوقى20014
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4442############المراغةالعزبة االعداديةايه احمد عبد الاله عيسي20015
7559############المراغةالعزبة االعداديةايه عاطف عبد الرشيد شحاته20016
5850############المراغةالعزبة االعداديةايه عايد رشوان سالمان20017
6855############المراغةالعزبة االعداديةايه عبد الباقى شعبان ناجى20018
6051############المراغةالعزبة االعداديةبسمه احمد عبد الفتاح مدين20019
7456############المراغةالعزبة االعداديةبسمه على رشدى السنجق20020
7149############المراغةالعزبة االعداديةبسمه محمد عيسى ابوشامه20021
8055############المراغةالعزبة االعداديةبسنت السيد محمود محمدين20022
8060############المراغةالعزبة االعداديةتسنيم اللمعى الشريف احمد20023
7659############المراغةالعزبة االعداديةتغريد عثمان عبد الرحمن عثمان20024
7358############المراغةالعزبة االعداديةتقى محمد صدقى محمد20025
7457############المراغةالعزبة االعداديةتيسير الديوانى مخلوف احمد20026
8060############المراغةالعزبة االعداديةجنات بخيت على بخيت20027
7660############المراغةالعزبة االعداديةجهاد حفظى احمد عبد الباسط20028
4247############المراغةالعزبة االعداديةجهاد سالم احمد ابو العال20029
7147############المراغةالعزبة االعداديةحبيبه اشرف احمد محمدين20030
4736############المراغةالعزبة االعداديةحبيبه محمد محمود محمد20031
5537############المراغةالعزبة االعداديةحبيبه ممدوح على محمد20032
6440############المراغةالعزبة االعداديةحسناء كرم محمد السيد20033
7658############المراغةالعزبة االعداديةحسناء محمود مراد فهمى20034
7760############المراغةالعزبة االعداديةحنان احمد القط محمد20035
6946############المراغةالعزبة االعداديةحنان محمد ابو السعود محمد20036
7152############المراغةالعزبة االعداديةحنين محمد سالم عزوز20037
7658.5############المراغةالعزبة االعداديةخلود صابر محمود محمد20038
7554############المراغةالعزبة االعداديةخلود محمد عابد بدرى20039
7157############المراغةالعزبة االعداديةخلود محمود احمد حسين20040
6043############المراغةالعزبة االعداديةدعاء طلعت ابوجسر محمد20041
4634############المراغةالعزبة االعداديةدنيا احمد عبد الرسول على20042
6852############المراغةالعزبة االعداديةدينا حمام علوان راغب20043
5848############المراغةالعزبة االعداديةدينا محمد جابر عبد الباسط20044
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7859############المراغةالعزبة االعداديةرحاب ابو الغيط على احمد20045
8059############المراغةالعزبة االعداديةرحمه ايمن مصطفى محمد20046
4937############المراغةالعزبة االعداديةرحمه محمد على السيد20047
مه معتمد السيد عثمان20048 5138############المراغةالعزبة االعداديةرح
4634############المراغةالعزبة االعداديةرضوى عادل حسين على20049
7745############المراغةالعزبة االعداديةرفيده احمد عبد الموجود احمد20050
ا احمد اسماعيل مسعود20051 6044############المراغةالعزبة االعداديةرن
7860############المراغةالعزبة االعداديةرويدا محمود فرج هللا على20052
6650############المراغةالعزبة االعداديةريهام الجيالنى مخلوف احمد20053
7858.5############المراغةالعزبة االعداديةريهام السيد محمد عثمان20054
7543############المراغةالعزبة االعداديةريهام حشمت على السيد20055
7748############المراغةالعزبة االعداديةريهام محمود محمد ابو النصر20056
7853############المراغةالعزبة االعداديةزينب السيد حامد محمود20057
5035############المراغةالعزبة االعداديةزينب عطيه السيد محمد20058
7246############المراغةالعزبة االعداديةزينب على ابراهيم عبد هللا20059
5935############المراغةالعزبة االعداديةزينب مرتضى محمد سليمان20060
7959############المراغةالعزبة االعداديةساره جمال كمال حامد20061
5338############المراغةالعزبة االعداديةساره خالد ثابت مسلم20062
6037############المراغةالعزبة االعداديةساره عبد العال ابو العال عبد العال20063
6342############المراغةالعزبة االعداديةساره علي رمضان سليمان20064
4637############المراغةالعزبة االعداديةساره محمود ابراهيم محمد20065
7758############المراغةالعزبة االعداديةساره محمود سليمان عبد الباسط20066
5543############المراغةالعزبة االعداديةسعيده صابر مجدى الديب20067
5846############المراغةالعزبة االعداديةسلمى اشرف محمد السيد20068
4434############المراغةالعزبة االعداديةسماح محمود جاد على20069
4434############المراغةالعزبة االعداديةسمر اسعد شحاته عبد الاله20070
5036############المراغةالعزبة االعداديةسهى عبد الواحد عنتر عبد الواحد20071
7758############المراغةالعزبة االعداديةشاهندا حربى محمد طلب20072
8059############المراغةالعزبة االعداديةشاهنده احمد جالل احمد20073
5747############المراغةالعزبة االعداديةشروق درويش احمد موسى20074
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4947############المراغةالعزبة االعداديةشروق محمد عبد الخالق محمد20075
5552############المراغةالعزبة االعداديةشروق منصور عبد الرشيد عبد النعيم20076
7459.5############المراغةالعزبة االعداديةشرين احمد هريدى محمود20077
5242############المراغةالعزبة االعداديةشرين ايمن حشمت صدقي20078
4739############المراغةالعزبة االعداديةشرين منتصر عبد الهادى دياب20079
5754############المراغةالعزبة االعداديةشهد احمد عبد العظيم محمد20080
7860############المراغةالعزبة االعداديةشهد البسيونى محمد سالمان20081
6646############المراغةالعزبة االعداديةشهد جمال صدقى محمد20082
5148############المراغةالعزبة االعداديةشيماء السيد محمد عثمان20083
7758############المراغةالعزبة االعداديةشيماء عالء الدين صدقى سعد20084
78.556############المراغةالعزبة االعداديةشيماء فتح هللا حسن احمد20085
6646############المراغةالعزبة االعداديةشيماء محمد  مهنى احمد20086
5943############المراغةالعزبة االعداديةشيماء منصور محمد السيد20087
7860############المراغةالعزبة االعداديةضحى رافت على عبد الاله20088
7355############المراغةالعزبة االعداديةعبير عالء عبد البديع مرسى20089
7460############المراغةالعزبة االعداديةغاده السيد احمد عطيه20090
7756############المراغةالعزبة االعداديةغاده عبد الحارس عبد الحافظ رشوان20091
6450############المراغةالعزبة االعداديةفاطمه احمد محمد عبد هللا20092
7137############المراغةالعزبة االعداديةفاطمه احمد مصطفى سعد20093
7848############المراغةالعزبة االعداديةفاطمه السيد محمد محمد20094
6134############المراغةالعزبة االعداديةفاطمه عبد العزيز السيد ابوعامر20095
5932############المراغةالعزبة االعداديةفرحه احمد محمد احمد20096
6337############المراغةالعزبة االعداديةفيفى عادل حسانين احمد20097
7843############المراغةالعزبة االعداديةفيفى ناصر محمد السيد20098
6844############المراغةالعزبة االعداديةمروه عاطف احمد ابراهيم20099
5935############المراغةالعزبة االعداديةمريم عبد الرسول رجب محمد20100
5741############المراغةالعزبة االعداديةملك عكاشه عبد الرحيم عقل20101
ق20102 7746############المراغةالعزبة االعداديةملك عالء الدين طه رزي
6343############المراغةالعزبة االعداديةمنار شحاته على سالمان20103
5741############المراغةالعزبة االعداديةمنار طلعت ابوجسر محمد20104
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7341############المراغةالعزبة االعداديةمنار عبد الحميد مختار ابوشامه20105
5939############المراغةالعزبة االعداديةمنه هللا عالء الدين دسوقى على20106
7655############المراغةالعزبة االعداديةمنه هللا مرتضى عبد السميع سليمان20107
7555############المراغةالعزبة االعداديةمنه محمد ابراهيم سالم20108
7139############المراغةالعزبة االعداديةمها صبرى بخيت شحاته20109
5338############المراغةالعزبة االعداديةمها ممدوح محمد احمد20110
ق20111 6835############المراغةالعزبة االعداديةمى حشمت السيد مرزو
6138############المراغةالعزبة االعداديةمى عالءالدين دسوقى على20112
7654############المراغةالعزبة االعداديةمى محمود السيد حسانين20113
5135############المراغةالعزبة االعداديةمى نعيم عزيز دميان20114
7136############المراغةالعزبة االعداديةمياده محمد احمد محمد20115
6649############المراغةالعزبة االعداديةنانسي اكرامي ابوعمره محمد20116
7154############المراغةالعزبة االعداديةنانسي ناصر عبد العال احمد20117
7457############المراغةالعزبة االعداديةناهد رشدي خلف هللا عبد الاله20118
5044############المراغةالعزبة االعداديةناهد رمضان السيد محمود20119
5738############المراغةالعزبة االعداديةنجالء معتمد محمد جبور20120
6646############المراغةالعزبة االعداديةندا احمد محمد احمد20121
5744############المراغةالعزبة االعداديةندا الجارح عبد الحميد بريقع20122
7157############المراغةالعزبة االعداديةندا دياب محمد موسى20123
7557############المراغةالعزبة االعداديةندا فرج جاد احمد20124
7156############المراغةالعزبة االعداديةندا محمد على محمد20125
6855############المراغةالعزبة االعداديةندا هانى صالح هالل20126
7757############المراغةالعزبة االعداديةندى محمد يونس عبد الوهاب20127
4752############المراغةالعزبة االعداديةنهال زين العابدين علي عبد هللا20128
4442############المراغةالعزبة االعداديةنهله العطار على السيد20129
7260############المراغةالعزبة االعداديةنورهان احمد محمد احمد20130
6558############المراغةالعزبة االعداديةنورهان اشرف السيد محمد20131
79.560############المراغةالعزبة االعداديةنورهان السيد محمود محمد20132
6455############المراغةالعزبة االعداديةنورهان ايمن عمر على20133
7657############المراغةالعزبة االعداديةنورهان بسيونى محمد بسيونى20134
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7054############المراغةالعزبة االعداديةنورهان راضى زيدان عبد الحميد20135
78.559############المراغةالعزبة االعداديةنورهان عبد هللا ابوعمره على20136
7858############المراغةالعزبة االعداديةنورهان عالء حمدى على20137
6357############المراغةالعزبة االعداديةنورهان فرج هللا عبد المسيح ابراهيم20138
7659.5############المراغةالعزبة االعداديةنورهان محمود عبد هللا محمود20139
7255############المراغةالعزبة االعداديةهاجر احمد السيد خزيم20140
6639############المراغةالعزبة االعداديةهاجر صالح محمد عبد الرحيم20141
7254############المراغةالعزبة االعداديةهاجر مصطفى دسوقى ابو النجا20142
7559############المراغةالعزبة االعداديةهبه السيد ناصر محمد20143
4744############المراغةالعزبة االعداديةهبه رضوان على عبد الرحيم20144
4639############المراغةالعزبة االعداديةهدى الحسينى احمد على20145
6843############المراغةالعزبة االعداديةهدير شعبان محمد حافظ20146
5034############المراغةالعزبة االعداديةهدير عاطف محمود معاذ20147
7658############المراغةالعزبة االعداديةهدير محمد بخيت حسن20148
4541############المراغةالعزبة االعداديةهند جمال ناصر محمد20149
4535############المراغةالعزبة االعداديةهند عايد عبد الاله عيسى20150
6838############المراغةالعزبة االعداديةهند محمد عبد العال فضلول20151
6335############المراغةالعزبة االعداديةورده شعبان على عبد الرحمن20152
7558.5############المراغةالعزبة االعداديةوسام يوسف خلف يوسف20153
7240############المراغةالعزبة االعداديةوفاء اشرف محمد عطيه20154
5935############المراغةالعزبة االعداديةوالء اشرف فخرالدين عبد اللطيف20155
7445############المراغةالعزبة االعداديةوالء القذافى عبد الرحيم زكى20156
8060############المراغةالعزبة االعداديةوالء حربي محمود سالم20157
5334############المراغةالعزبة االعداديةيارا اسماعيل محمد ابراهيم20158
7459############المراغةالعزبة االعداديةياسمين السيد عبد الباري عبد الخالق20159
7658############المراغةالعزبة االعداديةياسمين محمد ابوعجوز محمد20160
5438############المراغةالعزبة االعداديةياسمين همام صديق جاب هللا20161
ى بشاى20162 6747############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةابانوب اشرف ذك
6544############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةابرام سعد توفيق سليمان20163
5738############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةابراهيم زاخر عطيه معوض20164
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4538############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةابراهيم محمد طه عبد العال20165
4543############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةاحمد السيد حجازى حسين20166
5043############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةاحمد عامر عبده احمد20167
5234############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةاحمد محمد طه عبد العال20168
7647############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةاحمد محمد عنبر ابوضيف20169
6842############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةاسالم محمد محمد محمد20170
6442############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةاشرف محمد محمود محمد20171
6245############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةاكرم مفدى زكى بشاى20172
5842############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةالسيد ابوزاهر السيد حسين20173
5642############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةالسيد محمد برعي عبد الوارث20174
5440############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةبخيت حسنى محمد حافظ20175
5136############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةبخيت محمود احمد عوض20176
7049############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةتوماس صبري ظريف بشير20177
4639############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةجالل بدوى احمد بدوى20178
4639############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةحازم رزق امين محمد20179
5140############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةحازم عبد العال محمد على20180
5540############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةحماده بخيت محمد عبد المجيد20181
4151############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةخالد السيد احمد محمد20182
5549############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةخالد عاطف على احمد20183
4543############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةرمضان ماهر محمود احمد20184
6953############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةطه كمال محمد طه20185
4850############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةعبد الرحمن على عبد الرازق عمر20186
6152############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةعبد الرحمن محمد خلف الراوى20187
5660############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةعبد هللا السيد احمد ابوضيف20188
5844############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةعبد هللا السيد خلف الراوى20189
4640############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةعبد الوهاب محمد حسانين العفيفى20190
7359############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةعمر عليو محمد ابراهيم20191
5333############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةكبريانوس عونى شوقى جندى20192
5047############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةكرم بخيت محمد احمد20193
6754############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةمحمد احمد حسانين حسن20194
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4652############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةمحمد السيد رشدى حسن20195
4849############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةمحمد رمضان محمد احمد20196
6560############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةمحمد محمود خليفه عبد الرؤف20197
4855############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةمحمد ممدوح احمد محمد20198
7559.5############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةمحمد منصور خلف محمد20199
6152############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةمحمود السيد اسماعيل السيد20200
5650############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةمحمود السيد محمود السنجق20201
4143############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةمحمود محمد محمد وردانى20202
4030############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةمحمود محمود خضيرى احمد20203
5434############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةنادر جمال على علوان20204
ل هانى حسين السجرى20205 4333############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةوائ
5340############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةاستير بخيت معاطى عطا20206
7858.5############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةاسماء صبري محمد احمد20207
7240############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةاسماء عكاشه بريقى محمد20208
5739############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةاميره السيد احمد عشور20209
7756.5############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةاميره خالد محمد الصغير20210
4934############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةاميره فتوح توفيق عبد العال20211
6234############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةانجى محمد احمد بدوى20212
6642############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةايفون فرج هللا حسنى سناده20213
7655############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةرحاب ناصر حسن احمد20214
7654############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةروان محمد كمال السيد20215
7656############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةسحر ناصر حسن احمد20216
7654############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةشيرين اشرف احمد محمد20217
7857############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةشيماء محمد كامل محمد20218
5639############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةصباح احمد بديوي ابو النصر20219
5839############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةفرحه كاشف احمد محمد20220
5433############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةلبنى احمد السيد محمد20221
6445############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةليلى على شحاته عبد الحليم20222
7360############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةمروه محمود طلب احمد20223
6651############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةملك محمود محمد احمد20224
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6657############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةمنار ابراهيم محمد ابراهيم20225
6355############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةمياده محمد احمد حماد20226
7358############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةندى محمد محمود احمد20227
7455############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةنسمه خالد محمد احمد20228
5132############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةنعيمه احمد حسانين العفيفى20229
6552############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةنورا رفعت احمد عشور20230
7052############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةنوره ابراهيم صادق ابراهيم20231
5750############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةنورهان احمد خليفه عبد الرؤف20232
5639############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةنورهان محمد حسانين العفيفى20233
7445############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةهاله عالء ابوزيد ابوضيف20234
7459############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةهبه ابراهيم محمد محمود20235
7552############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةهند السيد على عبد العال20236
7552############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةوفاء على عبد الاله فاضل20237
6650############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةوالء بخيت كيالني حسانين20238
7860############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةيارا مكرم ابوزيد ابوضيف20239
7559############المراغةعمر بن عبد العزيز االعداديةياسمين محمد احمد محمود20240
5140############المراغةفزارة االعداديةابراهيم اسماعيل السنوسى محمود20241
راهيم جمال محمد كامل20242 8060############المراغةفزارة االعداديةاب
7354############المراغةفزارة االعداديةابراهيم حمدى محمد حسين20243
5746############المراغةفزارة االعداديةابراهيم عادل ابراهيم حافظ20244
6254############المراغةفزارة االعداديةابراهيم عدلى ابراهيم عبد السالم20245
4241############المراغةفزارة االعداديةابراهيم فتح هللا ضاحى ابوزيد20246
4737############المراغةفزارة االعداديةابراهيم كمال محمد طه20247
5248############المراغةفزارة االعداديةابراهيم محمد احمد ابراهيم20248
5544############المراغةفزارة االعداديةابراهيم محمد محمد ابراهيم20249
5433############المراغةفزارة االعداديةابراهيم محمود على ادريس20250
4639############المراغةفزارة االعداديةاحمد ابراهيم احمد ابراهيم20251
6857############المراغةفزارة االعداديةاحمد ابراهيم محمد عبد الحاقظ20252
78.558############المراغةفزارة االعداديةاحمد ابو العباس احمد عبد العزيز20253
8059############المراغةفزارة االعداديةاحمد اسماعيل محمود احمد20254
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5045############المراغةفزارة االعداديةاحمد اشرف ابوزيد عبد الحافظ20255
7960############المراغةفزارة االعداديةاحمد السيد محمود محمد20256
7957############المراغةفزارة االعداديةاحمد ايمن سعدالدين اسماعيل20257
7859############المراغةفزارة االعداديةاحمد ايوب موسى الشلقامى20258
79.560############المراغةفزارة االعداديةاحمد ثروت قرنى احمد20259
7555############المراغةفزارة االعداديةاحمد جمال محمد بخيت20260
7756############المراغةفزارة االعداديةاحمد خلف محمد محمد20261
7756############المراغةفزارة االعداديةاحمد سعد الدين ذكى هريدى20262
7957############المراغةفزارة االعداديةاحمد عادل محمد عبد الاله20263
6351############المراغةفزارة االعداديةاحمد عادل محمد محمد20264
7653############المراغةفزارة االعداديةاحمد عاطف اسعد حسين20265
7548############المراغةفزارة االعداديةاحمد عبد الباسط ابراهيم حسين20266
4944############المراغةفزارة االعداديةاحمد عبد الرحيم اسماعيل عبد الرحيم20267
6744############المراغةفزارة االعداديةاحمد عدلى الضبع عبد هللا20268
5248############المراغةفزارة االعداديةاحمد عطيه محمد عبد الاله20269
6451############المراغةفزارة االعداديةاحمد على محمد احمد20270
78.555############المراغةفزارة االعداديةاحمد عمر صديق محمد20271
5042############المراغةفزارة االعداديةاحمد كمال محمد محمود20272
7756############المراغةفزارة االعداديةاحمد محمد ابراهيم هريدى20273
5854############المراغةفزارة االعداديةاحمد محمد احمد اسماعيل20274
4750############المراغةفزارة االعداديةاحمد محمد احمد عبد الجليل20275
7754############المراغةفزارة االعداديةاحمد محمد بخيت احمد20276
8058############المراغةفزارة االعداديةاحمد محمد ذكى محمد20277
78.559############المراغةفزارة االعداديةاحمد محمد راشد محمود20278
4344############المراغةفزارة االعداديةاحمد محمد عبد المولى عبده20279
6956############المراغةفزارة االعداديةاحمد محمد فؤاد احمد20280
7458############المراغةفزارة االعداديةاحمد محمود اسماعيل احمد20281
5646############المراغةفزارة االعداديةاحمد منصور محمد محمد20282
78.558.5############المراغةفزارة االعداديةاحمد يسرى السيد محمد20283
79.559############المراغةفزارة االعداديةاسالم ابراهيم محمد طيفور20284
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5342############المراغةفزارة االعداديةاسالم رشدي حافظ طاهر20285
6051############المراغةفزارة االعداديةاسالم رضوان اسماعيل محمد20286
7755############المراغةفزارة االعداديةاسالم صالح عبد هللا يونس20287
7453############المراغةفزارة االعداديةاسالم عبد هللا محمد احمد20288
7447############المراغةفزارة االعداديةاسالم محمد عزيزالدين احمد20289
5842############المراغةفزارة االعداديةاسالم محمد على محمد20290
5244############المراغةفزارة االعداديةاسالم محمود على عثمان20291
7958############المراغةفزارة االعداديةاسماعيل السيد عويضه السيد20292
6254############المراغةفزارة االعداديةاسماعيل شحاته على اسماعيل20293
5552############المراغةفزارة االعداديةاسماعيل قدرى ابراهيم محمد20294
5353############المراغةفزارة االعداديةاسماعيل قدرى محمد فريج20295
5651############المراغةفزارة االعداديةاسماعيل محمد اسماعيل عبد هللا20296
6553############المراغةفزارة االعداديةاسماعيل محمود على احمد20297
6645############المراغةفزارة االعداديةالخامس رشدى محمد الصغير20298
5545############المراغةفزارة االعداديةالسيد ادهم الشرقاوى عبد الرحيم20299
7558############المراغةفزارة االعداديةالسيد الجلوى محمد موسى20300
6147############المراغةفزارة االعداديةالسيد عبد الرحيم محمود السيد20301
7354############المراغةفزارة االعداديةانطونيس محسن جرجس حبيب20302
7753############المراغةفزارة االعداديةايهاب سعد اسماعيل العربى20303
5643############المراغةفزارة االعداديةبرسوم خلف ناشد بولس20304
7453############المراغةفزارة االعداديةبهاء محمدالصغير العشرى جادالكريم20305
5249############المراغةفزارة االعداديةتوماس عنتر ناشد بولس20306
6054############المراغةفزارة االعداديةجمال السيد انور شيبه20307
6448############المراغةفزارة االعداديةجمال عبد المحسن محمد حسانين20308
7453############المراغةفزارة االعداديةحازم ابراهيم حمدهللا حسن20309
7249############المراغةفزارة االعداديةحازم الخامس احمد السيد20310
6546############المراغةفزارة االعداديةحازم محمد محمد عبد العال20311
6249############المراغةفزارة االعداديةحسام احمد عباس محمد20312
7755############المراغةفزارة االعداديةحسام محمد حسنين عبد العال20313
7246############المراغةفزارة االعداديةحمدى عبد المعطى خلف محمد20314
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8056############المراغةفزارة االعداديةخالد عبد الناصر مخيمر عبد المنعم20315
5040############المراغةفزارة االعداديةدياب محمد احمد محمد20316
8056############المراغةفزارة االعداديةزياد شحاته كمال محمد20317
6141############المراغةفزارة االعداديةسالمه حسن محمد يوسف20318
7154############المراغةفزارة االعداديةسمير صبرى كامل بولس20319
6245############المراغةفزارة االعداديةشريف عبد الباسط ابراهيم احمد20320
8058.5############المراغةفزارة االعداديةشعبان يسرى محمد احمد20321
8060############المراغةفزارة االعداديةشهاب زكريا محمد طيفون20322
8057############المراغةفزارة االعداديةضياء على عبد الحفيظ محمد20323
7957############المراغةفزارة االعداديةطارق ابراهيم محمد محمد20324
8058############المراغةفزارة االعداديةعاطف عبده محمد عبد النعيم20325
7752############المراغةفزارة االعداديةعبد الباسط احمد محمد محمد20326
7958.5############المراغةفزارة االعداديةعبد الباسط محمد عبد الصمد ابراهيم20327
5141############المراغةفزارة االعداديةعبد البر عبد العال اسماعيل عبد العال20328
7657############المراغةفزارة االعداديةعبد الرحمن احمد محمد احمد20329
7956############المراغةفزارة االعداديةعبد الرحمن كامل عاطف اسماعيل20330
6338############المراغةفزارة االعداديةعبد الرحمن محمد احمد محمد20331
8056############المراغةفزارة االعداديةعبد الرحمن محمد عبد المولى عبد هللا20332
7857############المراغةفزارة االعداديةعبد الاله محمد محمود عبد العال20333
8058############المراغةفزارة االعداديةعبد هللا احمد محمود محمد20334
8058############المراغةفزارة االعداديةعبد هللا شحاته احمد عبد هللا20335
5350############المراغةفزارة االعداديةعبد هللا محمد قبيصى عبد الحافط20336
7958############المراغةفزارة االعداديةعبد هللا محمد محمد عبد الجيد20337
5443############المراغةفزارة االعداديةعبد هللا محمود السيد حسانين20338
5744############المراغةفزارة االعداديةعبد الناصر اسماعيل السنوسى محمود20339
5437############المراغةفزارة االعداديةعصام محمد حسن محمد20340
5839############المراغةفزارة االعداديةعالء حسن احمد حسن20341
4838############المراغةفزارة االعداديةعلى شحاته محمد محمد20342
6039############المراغةفزارة االعداديةعلى عمر حسن التونى20343
5344############المراغةفزارة االعداديةعلى محمد احمد ابوزيد20344
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6040############المراغةفزارة االعداديةعلى محمد خلف فهمى20345
6948############المراغةفزارة االعداديةعلى محمد على عبد هللا20346
4443############المراغةفزارة االعداديةعلى محمد محمد عبد الحافط20347
8057############المراغةفزارة االعداديةعمار سعد اسماعيل توفيق20348
5836############المراغةفزارة االعداديةعمار عبد الاله زينهم سليم20349
8057.5############المراغةفزارة االعداديةعمار عرفه السيد محمد20350
6850############المراغةفزارة االعداديةعمر حسين انور حسين20351
7655############المراغةفزارة االعداديةعمر محمد محمود محمد20352
6344############المراغةفزارة االعداديةعمران احمد عمران طه20353
79.560############المراغةفزارة االعداديةعمرو رافت عبد االه صديق20354
6149############المراغةفزارة االعداديةعمرو محمد ابراهيم محمود20355
5642############المراغةفزارة االعداديةفارس عمر محمود اسماعيل20356
5037############المراغةفزارة االعداديةكريم محمد عبد الرؤف محمد20357
5039############المراغةفزارة االعداديةكيرلس عزت وديع اسكندر20358
8059.5############المراغةفزارة االعداديةمازن السيد ابراهيم محمد20359
6341############المراغةفزارة االعداديةمازن محمد محمد عبد هللا20360
78.556############المراغةفزارة االعداديةمجاهد محمد مجاهد محمد20361
6146############المراغةفزارة االعداديةمحمد ابراهيم احمد محمد20362
6450############المراغةفزارة االعداديةمحمد ابراهيم محمد احمد20363
8060############المراغةفزارة االعداديةمحمد ابراهيم محمد بخيت20364
78.557############المراغةفزارة االعداديةمحمد ابراهيم محمد عبد العال20365
7457############المراغةفزارة االعداديةمحمد ابراهيم محمد محمد20366
79.559############المراغةفزارة االعداديةمحمد احمد عبد المغز احمد20367
5847############المراغةفزارة االعداديةمحمد احمد على محمد20368
7955############المراغةفزارة االعداديةمحمد احمد محمد عبد البارى20369
5953############المراغةفزارة االعداديةمحمد اسماعيل محمد احمد20370
4439############المراغةفزارة االعداديةمحمد السيد سليمان عبد اللطيف20371
6850############المراغةفزارة االعداديةمحمد السيد محمد اسماعيل20372
7958############المراغةفزارة االعداديةمحمد السيد محمد محمد20373
6951############المراغةفزارة االعداديةمحمد العارف محمد محمود20374
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6248############المراغةفزارة االعداديةمحمد ثروت محمد صادق20375
4941############المراغةفزارة االعداديةمحمد حمدى محمد عبد العال20376
7856############المراغةفزارة االعداديةمحمد خلف احمد محمد20377
7346############المراغةفزارة االعداديةمحمد رمضان محمد البدرى20378
79.551############المراغةفزارة االعداديةمحمد زعفر مجاهد محمد20379
7150############المراغةفزارة االعداديةمحمد سامى محمد مرعى20380
6147############المراغةفزارة االعداديةمحمد سعيد ضاحى ابوزيد20381
5341############المراغةفزارة االعداديةمحمد صالح احمد حسانين20382
8060############المراغةفزارة االعداديةمحمد صديق محمد محمد20383
5939############المراغةفزارة االعداديةمحمد طلعت احمد محمد20384
7241############المراغةفزارة االعداديةمحمد عبد الباسط احمد احمد20385
5738############المراغةفزارة االعداديةمحمد عبد الحميد محمد محمود20386
5437############المراغةفزارة االعداديةمحمد عبد الاله عبد الرحمن احمد20387
5939############المراغةفزارة االعداديةمحمد عبد الاله فرج اسماعيل20388
7243############المراغةفزارة االعداديةمحمد عدلى زكى محمد20389
4746############المراغةفزارة االعداديةمحمد عزت احمد محمد20390
4744############المراغةفزارة االعداديةمحمد عطا ابو ضيف احمد20391
5254############المراغةفزارة االعداديةمحمد على احمد على20392
8057############المراغةفزارة االعداديةمحمد عمر السيد ابرهيم20393
4347############المراغةفزارة االعداديةمحمد عمران محمد عمران20394
7656############المراغةفزارة االعداديةمحمد عنتر محمد بخيت20395
7053############المراغةفزارة االعداديةمحمد فوزى حسن محمد20396
7758############المراغةفزارة االعداديةمحمد كمال محمد عبد النعيم20397
7759############المراغةفزارة االعداديةمحمد محمد احمد عبد البارى20398
7658############المراغةفزارة االعداديةمحمد محمد شاكر احمد20399
7749############المراغةفزارة االعداديةمحمد محمود عبد الاله احمد20400
5349############المراغةفزارة االعداديةمحمد محمود على محمد20401
7655############المراغةفزارة االعداديةمحمد مسعود عبد الاله مرعى20402
6045############المراغةفزارة االعداديةمحمد مصطفى عوض محمد20403
5744############المراغةفزارة االعداديةمحمد مصطفى محمد محمود20404
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6245############المراغةفزارة االعداديةمحمد ناصر عمر احمد20405
7957############المراغةفزارة االعداديةمحمود اسماعيل ابراهيم محمد20406
8056############المراغةفزارة االعداديةمحمود عبد الرازق حسن عبد المولى20407
4458############المراغةفزارة االعداديةمحمود عمر محمود احمد20408
6648############المراغةفزارة االعداديةمحمود عمر محمود عبد الوهاب20409
7554############المراغةفزارة االعداديةمحمود عمر محمود محمد20410
7855############المراغةفزارة االعداديةمحمود كمال السيد زعفر20411
د على20412 5844.5############المراغةفزارة االعداديةمحمود محمد ابوزي
7757############المراغةفزارة االعداديةمحمود محمد كامل محمود20413
5650############المراغةفزارة االعداديةمحمود نبيل محمود حسين20414
6652############المراغةفزارة االعداديةمصطفى عاطف محمود احمد20416
5546############المراغةفزارة االعداديةمصطفى عبده محمد عبد هللا20417
4144############المراغةفزارة االعداديةمصطفى كامل محمد السيد20418
00############المراغةفزارة االعداديةمصطفى محمد على طه20419
4644############المراغةفزارة االعداديةمصطفي محمد السيد احمد20420
7145############المراغةفزارة االعداديةمعتصم محمد على مجاهد20421
5141############المراغةفزارة االعداديةممدوح عبد العليم توفيق محمد20422
5841############المراغةفزارة االعداديةمندى اشرف السيد ابراهيم20423
5638############المراغةفزارة االعداديةمينا منبر جرجس قلدس20424
7857############المراغةفزارة االعداديةناصر ابراهيم ابوحربه عبد الرحمن20425
5751############المراغةفزارة االعداديةهشام احمد محمد حمزه20426
6547############المراغةفزارة االعداديةهشام العارف ابراهيم احمد20427
4644############المراغةفزارة االعداديةهشام عبد الناصر عبد القادر حسن20428
4939############المراغةفزارة االعداديةوليد محمد شحاته عبد هللا20429
6939############المراغةفزارة االعداديةيسي البل حليم جوهر20430
7757############المراغةفزارة االعداديةيوسف فرغلى اسماعيل محمد20431
6541############المراغةفزارة االعداديةيوسف محمد حافظ طه20432
6443############المراغةفزارة االعداديةيوسف محمد عبد الجواد احمد20433
6339############المراغةفزارة االعداديةيوسف محمد محمد عبد المنعم20434
5741############المراغةفزارة االعداديةيوسف محمود عوض بخيت20435
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4339############المراغةفزارة االعداديةيوسف ناصر محمد عبد السميع20436
7058.5############المراغةفزارة االعداديةابتسام احمد محمد محمد20437
7155############المراغةفزارة االعداديةابتسام صالح احمد رشوان20438
4934############المراغةفزارة االعداديةابتسام وليم صادق باسليوس20439
6949############المراغةفزارة االعداديةاريج محمد محمد على20440
7552############المراغةفزارة االعداديةاسراء احمد محمود االمير20441
6235############المراغةفزارة االعداديةاسراء ايمن احمد محمد20442
7247############المراغةفزارة االعداديةاسراء ايوب موسى الشلقامى20443
7340############المراغةفزارة االعداديةاسراء محمود محمد على20444
7358############المراغةفزارة االعداديةاسماء احمد محمود محمد20445
4836############المراغةفزارة االعداديةاسماء الضبع عبد القوى طه20446
7052############المراغةفزارة االعداديةاسماء عبد الرءوف احمد محمد20447
4440############المراغةفزارة االعداديةاسماء عطيه ذكى اسماعيل20448
7353############المراغةفزارة االعداديةاسماء عطيه موسى عبد الرحيم20449
7859############المراغةفزارة االعداديةاسماء على محمد على20450
7154############المراغةفزارة االعداديةاسماء فؤاد شحاته محمد20451
7859############المراغةفزارة االعداديةاسماء محمد بكر على20452
7036############المراغةفزارة االعداديةاسماء محمد عبد العال يحيى20453
5440############المراغةفزارة االعداديةاسماء محمود احمد اسماعيل20454
7558.5############المراغةفزارة االعداديةاالء على احمد محمد20455
7135############المراغةفزارة االعداديةاالء محمد ابوزيد صالح20456
6749############المراغةفزارة االعداديةاالء محمد محمد اسماعيل20457
7760############المراغةفزارة االعداديةاالء محمود محمد محمد20458
6537############المراغةفزارة االعداديةالزهراء محمد احمد محمود20459
7860############المراغةفزارة االعداديةالفت محمود محمد عبد المولى20460
4533############المراغةفزارة االعداديةامانى السيد محمد محمد20461
6441############المراغةفزارة االعداديةامانى طلعت محمد احمد20462
7554############المراغةفزارة االعداديةامانى ناصر مجاهد احمد20463
ل اسماعيل محمد محمد20464 5537############المراغةفزارة االعداديةام
7552############المراغةفزارة االعداديةامل حماده مجاهد احمد20465
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6339############المراغةفزارة االعداديةامل عطيه محمد عبد المنعم20466
7959############المراغةفزارة االعداديةامل ياسر امين احمد20467
7960############المراغةفزارة االعداديةانوار ابراهيم رجب اسماعيل20468
8060############المراغةفزارة االعداديةايات عطيه عبد الرحمن احمد20469
5539############المراغةفزارة االعداديةايرينى عادل شكرى اندراوس20470
6143############المراغةفزارة االعداديةايمان على احمد حسنين20471
6040############المراغةفزارة االعداديةايمان محمد تسن احمد20472
5538############المراغةفزارة االعداديةايمان محمد عبد الرؤف محمد20473
5045############المراغةفزارة االعداديةايه احمد محمود طه20474
7959############المراغةفزارة االعداديةايه جمال محمد محمود20475
7246############المراغةفزارة االعداديةايه زياده احمد محمد20476
7241############المراغةفزارة االعداديةايه صابر عبد الرحمن محمد20477
7046############المراغةفزارة االعداديةايه محمد محمود االمير20478
7141############المراغةفزارة االعداديةبخيته محمد ابراهيم احمد20479
6538############المراغةفزارة االعداديةبسمه امين عبد العليم احمد20480
7759############المراغةفزارة االعداديةبسمه عاطف محمد محمد20481
8059############المراغةفزارة االعداديةبسمه عطيه ابراهيم محمد20482
5941############المراغةفزارة االعداديةجهاد نجدى محمد احمد20483
6542############المراغةفزارة االعداديةجيهان عبد الجيد محمد احمد20484
6641############المراغةفزارة االعداديةحنان رشاد محمد طه20485
5235############المراغةفزارة االعداديةحنان صابر محمد حسن20486
7046############المراغةفزارة االعداديةداليا اسماعيل احمد صاحى20487
6743############المراغةفزارة االعداديةداليا حلمى سعدالدين عبد الحافظ20488
يا عاطف محمد محمود20489 7252############المراغةفزارة االعداديةدال
6845############المراغةفزارة االعداديةداليا يسن احمد محمد20490
8060############المراغةفزارة االعداديةدعاء عبد االاله محمد محمود20491
6339############المراغةفزارة االعداديةدعاء على محمود فهمى20492
4938############المراغةفزارة االعداديةدميانه توفيلس عزمى فهمى20493
7960############المراغةفزارة االعداديةدنيا احمد زكى محمد20494
7558.5############المراغةفزارة االعداديةدنيا اشرف السيد ابراهيم20495
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7839############المراغةفزارة االعداديةدنيا محمود السيد محمود20496
7348############المراغةفزارة االعداديةدينا محمد محمد محمود20497
6641############المراغةفزارة االعداديةرجاء احمد محمد محمود20498
7960############المراغةفزارة االعداديةرحاب احمد محمود ابرهيم20499
5035############المراغةفزارة االعداديةرحاب محمد عبد الحافظ محمود20500
4536############المراغةفزارة االعداديةرحمه احمد زكى محمد20501
79.559############المراغةفزارة االعداديةرحمه اشرف عوض محمد20502
5243############المراغةفزارة االعداديةرحمه عبده على السيد20503
6244############المراغةفزارة االعداديةرضوى اشرف سليمان عبد اللطيف20504
79.558############المراغةفزارة االعداديةرضوى خالد على احمد20505
7959############المراغةفزارة االعداديةروان جمال محمد كامل20506
8059############المراغةفزارة االعداديةروان كمال اسعد محمد20507
5231############المراغةفزارة االعداديةريم ابو المجد عطيه على20508
4234############المراغةفزارة االعداديةريم اشرف عبد الظاهر عبد الرحمن20509
79.560############المراغةفزارة االعداديةريم على عثمان محمد20510
4637############المراغةفزارة االعداديةزينب السيد احمد محمد20511
نب عاطف محمد محمد20512 78.559############المراغةفزارة االعداديةزي
7646############المراغةفزارة االعداديةزينب محمد اسماعيل السيد20513
راهيم محمد20514 6741############المراغةفزارة االعداديةساره محمد اب
79.558############المراغةفزارة االعداديةساميه احمد محمد محمد20515
4436############المراغةفزارة االعداديةسحر السيد ابراهيم عيسى20516
4635############المراغةفزارة االعداديةسحر محمد على عمر20517
7245############المراغةفزارة االعداديةسلوى كمال سعدالدين اسماعيل20518
4737############المراغةفزارة االعداديةسماح ابراهيم محمد محمد20519
6339############المراغةفزارة االعداديةسماح جمال محمد محمود20520
راهيم20521 00############المراغةفزارة االعداديةسناء محمود امين اب
د صالح20522 راهيم ابوزي 7749############المراغةفزارة االعداديةسها اب
6134############المراغةفزارة االعداديةسها عنتر محمد صالح20523
6036############المراغةفزارة االعداديةسها محمد على محمد20524
5637############المراغةفزارة االعداديةسهام سليمان سالم احمد20525
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7237############المراغةفزارة االعداديةسهام فتحى السيد احمد20526
5232############المراغةفزارة االعداديةسوزان عوض احمد عبد الرحمن20527
7252############المراغةفزارة االعداديةشاهندا كامل الزمزمى محمد20528
4841############المراغةفزارة االعداديةشاهندا محمد فوزى على20529
6443############المراغةفزارة االعداديةشروق السيد احمد محمد20530
78.546############المراغةفزارة االعداديةشهد احمد على محمد20531
5633############المراغةفزارة االعداديةشهد العارف محمد محمد20532
5333############المراغةفزارة االعداديةشهد حسنى محمد حسين20533
7150############المراغةفزارة االعداديةشهد عالء امين جاب هللا20534
6833############المراغةفزارة االعداديةشهد محمد احمد محمد20535
5433############المراغةفزارة االعداديةشهد محمد على رمضان20536
5333############المراغةفزارة االعداديةشهيره احمد حمام بكر20537
79.556############المراغةفزارة االعداديةشيماء ابراهيم محمد طاهر20538
5833############المراغةفزارة االعداديةشيماء رشدى محمد عبد العال20539
4532############المراغةفزارة االعداديةشيماء شحاته محمد احمد20540
5537############المراغةفزارة االعداديةشيماء محمد احمد االمير20541
7848############المراغةفزارة االعداديةشيماء محمد اسعد محمد20542
7135############المراغةفزارة االعداديةصباح فيض اسماعيل محمد20543
78.548############المراغةفزارة االعداديةعبير جمال خلف محمد20544
4434############المراغةفزارة االعداديةعزه عوض على عمر20545
7144############المراغةفزارة االعداديةغاده فوزى سعدالدين عبد الحافظ20546
5431############المراغةفزارة االعداديةفاطمه السيد دياب محمد20547
7952############المراغةفزارة االعداديةفاطمه حسانين امين حسانين20548
7748############المراغةفزارة االعداديةفاطمه حسن امين حسانين20549
6537############المراغةفزارة االعداديةفاطمه شهدى ابراهيم الحفنى20550
8059############المراغةفزارة االعداديةفيروز فرج شحاته احمد20551
5037############المراغةفزارة االعداديةكاترينا حاتم شنوده موسى20552
6437############المراغةفزارة االعداديةلبنى فيض عبد هللا على20553
7434############المراغةفزارة االعداديةلمياء فوزى توفيق السيد20554
6435############المراغةفزارة االعداديةمارتين عطا جرجس حبيب20555
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5431############المراغةفزارة االعداديةمارى محروس كامل بولس20556
6135############المراغةفزارة االعداديةمروه احمد محمد مرسى20557
5135############المراغةفزارة االعداديةمروه عصمت زكرى احمد20558
8059############المراغةفزارة االعداديةمروه عوض موسى عبد الرحيم20559
5942############المراغةفزارة االعداديةمروه محمد احمد االمير20560
ف حسين محمد20561 6842############المراغةفزارة االعداديةمريم عاط
7754############المراغةفزارة االعداديةمشيره اسماعيل ابوضيف احمد20562
8059############المراغةفزارة االعداديةمنار السيد عبد الرحمن السيد20563
7450############المراغةفزارة االعداديةمنار حاتم ابراهيم ادم20564
4934############المراغةفزارة االعداديةمنار زكريا زكى محمد20565
6240############المراغةفزارة االعداديةمنار عدلى محمد عبده20566
6434############المراغةفزارة االعداديةمنار كامل محمد السيد20567
7650############المراغةفزارة االعداديةمنال عثمان ذكى محمد20568
8060############المراغةفزارة االعداديةمنه احمد عبد الجواد احمد20569
6034############المراغةفزارة االعداديةمنه احمد عطيه على20570
6343############المراغةفزارة االعداديةمنه محمود هريدى احمد20571
6540############المراغةفزارة االعداديةمنى صالح حسانين احمد20572
5038############المراغةفزارة االعداديةنجاح عادل محمود عمر20573
6337############المراغةفزارة االعداديةنجالء عبده السيد احمد20574
6134############المراغةفزارة االعداديةنجالء محمد محمود ابوطالب20575
6536############المراغةفزارة االعداديةندا احمد منصور محمد20577
8060############المراغةفزارة االعداديةندا محمود احمد محمد20578
5540############المراغةفزارة االعداديةندى اسماعيل عرب عبد هللا20579
7757############المراغةفزارة االعداديةندى حلمى محمد عبد الاله20580
7855############المراغةفزارة االعداديةندى رفعت حسان احمد20581
7147############المراغةفزارة االعداديةندى عبد المعطى خلف محمد20582
8059############المراغةفزارة االعداديةندى عبد المولى احمد عمران20583
6846############المراغةفزارة االعداديةندى كمال محمد احمد20584
7450############المراغةفزارة االعداديةنرمين السيد محمد ابراهيم20585
5439############المراغةفزارة االعداديةنرمين جيد وهيب عيسى20586
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6343############المراغةفزارة االعداديةنرمين على عبد هللا مرعى20587
7643############المراغةفزارة االعداديةنسرين ناصر ايوب محمد20588
5134############المراغةفزارة االعداديةنعمه محمد السيد  احمد20589
6944############المراغةفزارة االعداديةنورا القاعود رشدى محمد20590
5535############المراغةفزارة االعداديةنورا ايمن محمد عبد العال20591
5834############المراغةفزارة االعداديةنورا شحاته محمد على20592
5932############المراغةفزارة االعداديةنورهان احمد محمود ابوطالب20593
6240############المراغةفزارة االعداديةنورهان السبد شحاته محمود20594
ان عنتر محمد احمد20595 6841############المراغةفزارة االعداديةنوره
7144############المراغةفزارة االعداديةنيره احمد السيد محمد20596
7141############المراغةفزارة االعداديةهاجر السيد عمران هاشم20597
7338############المراغةفزارة االعداديةهاجر عالء عبد العليم احمد20598
6538############المراغةفزارة االعداديةهاجر محمد احمد حسن20599
7753############المراغةفزارة االعداديةهايدى فتحى ابو الفضل السيد20600
7859############المراغةفزارة االعداديةهايدى محمد محمد محمد20601
7447############المراغةفزارة االعداديةهبه السيد عبد الرحمن صالح20602
5837############المراغةفزارة االعداديةهبه الضبع احمد محمد20603
7856############المراغةفزارة االعداديةهبه العارف الجلوى محمد20604
5238############المراغةفزارة االعداديةهبه فتح هللا محمد عبد النعيم20605
7045############المراغةفزارة االعداديةهدى رافت عبد الصبور محمد20606
5336############المراغةفزارة االعداديةوفاء على قبيصى عبد الحافظ20607
5034############المراغةفزارة االعداديةوالء احمد شاكر احمد20608
6037############المراغةفزارة االعداديةوالء عبده عبد البارى محمد20609
7859############المراغةفزارة االعداديةوالء محمد احمد محمد20610
6642############المراغةفزارة االعداديةياسمين السيد احمد زيدان20611
7239############المراغةفزارة االعداديةياسمين ايمن السيد سالم20612
8060############المراغةفزارة االعداديةياسمين حلمى ابراهيم محمد20613
6237############المراغةفزارة االعداديةياسمين عطيه محمد عطيه20614
6040############المراغةفزارة االعداديةياسمين محمد محمود يسين20615
78.559.5############المراغةفزارة االعداديةياسمين محمود احمد محمود20616
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7860############المراغةبناويط االعداديةاحمد السيد محمد السيد20617
7459.5############المراغةبناويط االعداديةاحمد ايمن سعدالدين ابراهيم20618
7360############المراغةبناويط االعداديةاحمد ايمن شحاته توغان20619
6653############المراغةبناويط االعداديةاحمد جمال ابراهيم على20620
7753############المراغةبناويط االعداديةاحمد جمال محمد ابراهيم20621
7859############المراغةبناويط االعداديةاحمد حسن محمد محمد20622
6748############المراغةبناويط االعداديةاحمد سليمان محمد سليمان20623
7859############المراغةبناويط االعداديةاحمد عاطف احمد عبد اللطيف20624
7656############المراغةبناويط االعداديةاحمد عاطف فرج عبد هللا20625
4342############المراغةبناويط االعداديةاحمد فرج محمد محمد20626
5040############المراغةبناويط االعداديةاحمد محمد اسماعيل عبد الرحمن20627
4846############المراغةبناويط االعداديةاحمد محمد محمد ابراهيم20628
5236############المراغةبناويط االعداديةاحمد محمد محمود محمد20629
6849############المراغةبناويط االعداديةاحمد محمد هاشم عبد الرحيم20630
7459############المراغةبناويط االعداديةاحمد مصطفى محمد عبد الرحمن20631
6350############المراغةبناويط االعداديةاحمد مهران احمد عبد النبى20632
5544############المراغةبناويط االعداديةاحمد ناصر محمد السيد20633
4740############المراغةبناويط االعداديةاحمد نبيه فاروق اسماعيل20634
6146############المراغةبناويط االعداديةادم محمد ادم عثمان20635
6548############المراغةبناويط االعداديةاسامه اشرف محمد عبد الكريم20636
6855############المراغةبناويط االعداديةاسالم احمد محمود حماد20637
6853############المراغةبناويط االعداديةاسالم حمدى احمد محمد20638
6248############المراغةبناويط االعداديةاسالم عادل محمد عبد الرازق20639
4940############المراغةبناويط االعداديةاسالم عبد اللطيف ابراهيم على20640
6454############المراغةبناويط االعداديةاسالم محمد عبد الستار محمد20641
7454############المراغةبناويط االعداديةاسماعيل احمد اسماعيل محمد20642
7356############المراغةبناويط االعداديةاسماعيل محمد اسماعيل عبد هللا20643
7154############المراغةبناويط االعداديةالحسيني السيد عبد الرحمن حمد هللا20644
6146############المراغةبناويط االعداديةالسيد بهنس قبيصى محمد20645
6154############المراغةبناويط االعداديةالسيد كامل محمد احمد20646
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7758############المراغةبناويط االعداديةالعفيفى جمال اسماعيل محمد20647
7658############المراغةبناويط االعداديةالمدثر عادل اسماعيل محمود20648
6949############المراغةبناويط االعداديةايمن عبد الرحيم حسن شبيب20649
4942############المراغةبناويط االعداديةايمن محمود خلف محمود20650
6349############المراغةبناويط االعداديةباسم عصام مالك صليب20651
7758.5############المراغةبناويط االعداديةجرجس جوده نصيب ميخائيل20652
6952############المراغةبناويط االعداديةجرجس نعيم يوسف حنا20653
7055############المراغةبناويط االعداديةحاتم على محمد على20654
6855############المراغةبناويط االعداديةحازم السيد حجازي محمود20655
6657############المراغةبناويط االعداديةحازم فتح هللا مغازي عبد الفضيل20656
6655############المراغةبناويط االعداديةحازم فريد محمد ابراهيم20657
5547############المراغةبناويط االعداديةحازم محمود على محمد20658
5042############المراغةبناويط االعداديةحازم محمود فهمى احمد20659
7653############المراغةبناويط االعداديةحسام عبد الباسط عيسى احمد20660
4338############المراغةبناويط االعداديةحسام كمال محمد السيد20661
7357############المراغةبناويط االعداديةحسام محمد عبد الستار حسن20662
6553############المراغةبناويط االعداديةحسن احمد امين عبد اللطيف20663
4130############المراغةبناويط االعداديةحسن محمد حسن ابراهيم20664
5655############المراغةبناويط االعداديةحسن محمد محمد محمود20665
7254############المراغةبناويط االعداديةحسن محمود اسماعيل حسن20666
5645############المراغةبناويط االعداديةحسين حسن احمد حسن20667
6153############المراغةبناويط االعداديةخالد محمد احمد الحفني20668
5945############المراغةبناويط االعداديةخالد محمد محمد احمد20669
4843############المراغةبناويط االعداديةدهيس الغمراوي دهيس عبد الرحمن20670
7659############المراغةبناويط االعداديةزياد محمود عبد هللا ايمام20671
5945############المراغةبناويط االعداديةسالم على محمد عبد الاله20672
5843############المراغةبناويط االعداديةسيد محمد عبد الكريم حفنى20673
5439############المراغةبناويط االعداديةشنوده فكيه عوض يوسف20674
6250############المراغةبناويط االعداديةشنوده كامل جميل معوض20675
5642############المراغةبناويط االعداديةشهاب عبد المنعم على محمد20676
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5236############المراغةبناويط االعداديةصالح اسماعيل السيد يعقوب20677
7657############المراغةبناويط االعداديةصهيب عبد الرحمن حسن عبد الواحد20678
5549############المراغةبناويط االعداديةطارق وليد خلف فتوحي20679
6145############المراغةبناويط االعداديةطه علي محمد طه20680
4343############المراغةبناويط االعداديةعاطف رسمي فكري صليب20681
4436############المراغةبناويط االعداديةعبد الرحمن راضى محمد عبدربه20682
عبد20683 الرحمن عبد النبى عبد المجيد عبد 5445############المراغةبناويط االعداديةهللا
7759############المراغةبناويط االعداديةعبد الرحمن عبده ابوزيد عبد الرحمن20684
6145############المراغةبناويط االعداديةعبد الرحمن محمد عبد الرحمن ابراهيم20685
5542############المراغةبناويط االعداديةعبد الرحيم محمد عدلى عبد الحكيم20686
5338############المراغةبناويط االعداديةعبد الكريم محمد عبد الكريم محمد20687
6247############المراغةبناويط االعداديةعبد هللا جمال محمد ابوضيف20688
5043############المراغةبناويط االعداديةعبد هللا محمود عبد الرحمن محمود20689
6641############المراغةبناويط االعداديةعبد المسيح رافت رفعت حليم20690
7242############المراغةبناويط االعداديةعبد المسيح رافت يوسف حنا20691
6141############المراغةبناويط االعداديةعبد المسيح روماني نصري فهيم20692
7352############المراغةبناويط االعداديةعبد المنعم محمد السيد محمد20693
7459############المراغةبناويط االعداديةعبد الوهاب عصام محمد عبد الوهاب20694
7757############المراغةبناويط االعداديةعصام عالء ممدوح محمد20695
7445############المراغةبناويط االعداديةعصمت السادات عبد الرحمن محمود20696
6044############المراغةبناويط االعداديةعالء النظامي محمد محمد20697
7357############المراغةبناويط االعداديةعلى السيد عبد هللا صالح20698
7456############المراغةبناويط االعداديةعلى جالل على محمد20699
7252############المراغةبناويط االعداديةعلى جمال على عبد الاله20700
7139############المراغةبناويط االعداديةعلى عبد الرحمن محمد عطيه20701
7855############المراغةبناويط االعداديةعلى عبد الرحيم احمد على20702
7354############المراغةبناويط االعداديةعلى فرغل محمد السيد20703
5235############المراغةبناويط االعداديةعلى كمال عبد الرحمن محمود20704
5941############المراغةبناويط االعداديةعلى محمد عبد النبي مهران20705
5441############المراغةبناويط االعداديةعلى محمود عبد الرحمن اسماعيل20706
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5638############المراغةبناويط االعداديةعمار عنتر عميره محمد20707
6247############المراغةبناويط االعداديةعمر احمد زكى عزالعرب20708
6450############المراغةبناويط االعداديةعمر السيد محمد محمود20709
6248############المراغةبناويط االعداديةعمر عبد الشكور عباس محمد20710
7858############المراغةبناويط االعداديةعمرو على محمد على20711
6852############المراغةبناويط االعداديةفاروق احمد حسن محمد20712
6241############المراغةبناويط االعداديةقدري خالد قدري السايح20713
6649############المراغةبناويط االعداديةكريم حسن اسماعيل احمد20714
7859############المراغةبناويط االعداديةكلنتون صفوت فرح باسيلي20715
7959############المراغةبناويط االعداديةكيرلس نبيه شكري نصير20716
7860############المراغةبناويط االعداديةكيرلس نصرهللا فهيم صالح20717
6350############المراغةبناويط االعداديةمازن محمود فهمى احمد20718
6147############المراغةبناويط االعداديةمحمد احمد زكى عزالعرب20719
5844############المراغةبناويط االعداديةمحمد احمد محمد احمد20720
7255############المراغةبناويط االعداديةمحمد بخيت احمد علي20721
6242############المراغةبناويط االعداديةمحمد جمال حسين محمد20722
7652############المراغةبناويط االعداديةمحمد خالد محمد بدوى20723
8060############المراغةبناويط االعداديةمحمد رشوان عبد الرحمن حسين20724
78.557############المراغةبناويط االعداديةمحمد رفعت عثمان محمود20725
6447############المراغةبناويط االعداديةمحمد سالم محمد راغب20726
79.560############المراغةبناويط االعداديةمحمد صابر شحاته توغان20727
8060############المراغةبناويط االعداديةمحمد صبره احمد علي20728
78.559############المراغةبناويط االعداديةمحمد عبد الناصر محمد حفني20729
5137############المراغةبناويط االعداديةمحمد عصام عبد القادر يونس20730
7854############المراغةبناويط االعداديةمحمد على رشاد عيمري20731
6445############المراغةبناويط االعداديةمحمد محمد عبد الرحمن احمد20732
6938############المراغةبناويط االعداديةمحمد محمود محمد محمود20733
8055############المراغةبناويط االعداديةمحمد مرتضى محمود محمد20734
5946############المراغةبناويط االعداديةمحمد ممدوح حسن سليمان20735
5547############المراغةبناويط االعداديةمحمد وليد محمد حسن20736
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7859############المراغةبناويط االعداديةمحمد ياسر اسماعيل احمد20737
7352############المراغةبناويط االعداديةمحمود ابراهيم محمد ابراهيم20738
7649############المراغةبناويط االعداديةمحمود ابراهيم محمد محمد20739
7648############المراغةبناويط االعداديةمحمود احمد محمد على20740
7853############المراغةبناويط االعداديةمحمود السيد محمد يونس20741
7047############المراغةبناويط االعداديةمحمود رمضان عبد الستار حسن20742
8047############المراغةبناويط االعداديةمحمود هاشم محمد محمد20743
6741############المراغةبناويط االعداديةمصطفى خلف محمد زيدان20744
6649############المراغةبناويط االعداديةمصطفى رمضان محمد محمد20745
7855############المراغةبناويط االعداديةمصطفى محمد العربي الحضري20746
8059.5############المراغةبناويط االعداديةمعتز ايمن محمد فؤاد20747
5041############المراغةبناويط االعداديةنادر عالم صالح بدوى20748
7856############المراغةبناويط االعداديةنعيم ناجح نعيم جريس20749
7249############المراغةبناويط االعداديةنوح عبد الرحيم نوح عبد الرحيم20750
7151############المراغةبناويط االعداديةيحيى كمال محمد عبد الحميد20751
ف لحظي حكيم20752 7246############المراغةبناويط االعداديةيسى جوزي
7245############المراغةبناويط االعداديةيسى رومانى حلمى راضى20753
7244############المراغةبناويط االعداديةيسى عادل نصرى فهيم20754
7855############المراغةبناويط االعداديةيسى عاطف كمال ابراهيم20755
7645############المراغةبناويط االعداديةيسى فتحى لمعى صالح20756
78.556############المراغةبناويط االعداديةيوسف احمد محمد السيد20757
4734############المراغةبناويط االعداديةيوسف عالء يوسف محمد20758
8060############المراغةبناويط االعداديةيوسف علي محمد الصغير20759
5838############المراغةبناويط االعداديةابتسام السيد محمد علي20760
5138############المراغةبناويط االعداديةابتسام عبد الرحمن محمود عبد الرحمن20761
6850.5############المراغةبناويط االعداديةاحالم عبد هللا عبد هللا محمد20762
7956############المراغةبناويط االعداديةاسراء احمد عبد البديع احمد20763
7652############المراغةبناويط االعداديةاسراء عبد الرحيم محمد محمد20764
5941############المراغةبناويط االعداديةاسراء عبد السالم محمد عبد السالم20765
77.560############المراغةبناويط االعداديةاسراء محمد عبد الحميد محمود20766
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6736############المراغةبناويط االعداديةاسراء محمد فاروق ابراهيم20767
8052############المراغةبناويط االعداديةاسراء محمود عدلى عبد الحكيم20768
8060############المراغةبناويط االعداديةاسراء مصطفى اسماعيل جاد20769
6538############المراغةبناويط االعداديةاسماء السيد محمود بصيرى20770
7652############المراغةبناويط االعداديةاسماء عبد المعترف محمود محمد20771
4238############المراغةبناويط االعداديةاسماء محمد محمد عبد الواحد20772
78.558############المراغةبناويط االعداديةاسماء ممدوح احمد محمود20773
4140############المراغةبناويط االعداديةاسيه محمد حسين عبد الواحد20774
7556############المراغةبناويط االعداديةافون ابراهيم بخيت شنوده20775
7555############المراغةبناويط االعداديةالزهراء هالل بدير قناوي20776
5746############المراغةبناويط االعداديةالشيماء محروص محمود محمد20777
6956############المراغةبناويط االعداديةالهام ابوبكر هاشم محمد20778
7748############المراغةبناويط االعداديةالهام خالد محمد الماسخ20779
78.558############المراغةبناويط االعداديةامانى السيد محمود احمد20780
6950############المراغةبناويط االعداديةامانى امام محمد محمود20781
7556############المراغةبناويط االعداديةامانى حماد محمود حماد20782
5634############المراغةبناويط االعداديةامل انور محمد ابراهيم20783
7758############المراغةبناويط االعداديةامل مبروك محمد عبد الرحمن20784
ل محمد محمد اسماعيل20785 7148############المراغةبناويط االعداديةام
5838############المراغةبناويط االعداديةامل محمد محمد زيدان20786
78.560############المراغةبناويط االعداديةامنه اشرف محمد عبد الاله20787
7550############المراغةبناويط االعداديةامنيه عبد النبى احمد عبد النبى20788
7452############المراغةبناويط االعداديةاميره رفعت محمد عبد العزيز20789
7859############المراغةبناويط االعداديةاميمه العارف محمد عبد الرحمن20790
7249############المراغةبناويط االعداديةايمان ابوبكر هاشم محمد20791
7653############المراغةبناويط االعداديةايمان السيد حمدى سليم20792
د احمد20793 وزي مان القذافي اب 6347############المراغةبناويط االعداديةاي
7050############المراغةبناويط االعداديةايمان كمال هاشم محمد20794
7960############المراغةبناويط االعداديةايمان محمود احمد محمود20795
مان محمود محمد محمد20796 7860############المراغةبناويط االعداديةاي

(121)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

5433############المراغةبناويط االعداديةايه الدكه جمال الدين السيد20797
6956############المراغةبناويط االعداديةبخيته حسنى على عبد الرحيم20798
7748############المراغةبناويط االعداديةبسمه الضبع محمد محمد20799
6354############المراغةبناويط االعداديةتيسير حسن محمد زيدان20800
5653############المراغةبناويط االعداديةثريا عاصم مجدى شحاته20801
دان20802 7859############المراغةبناويط االعداديةجهاد ضاحي محمد زي
8060############المراغةبناويط االعداديةجهاد محمد احمد ابوضيف20803
7553############المراغةبناويط االعداديةحليمه خلف محمد شريف20804
7755############المراغةبناويط االعداديةحنان جمال اسماعيل حسن20805
7657############المراغةبناويط االعداديةخلود خالد احمد ابراهيم20806
7553############المراغةبناويط االعداديةداليا وليم ذكرى فؤاد20807
4752############المراغةبناويط االعداديةدعاء احمد اسماعيل حسن20808
6651############المراغةبناويط االعداديةدعاء احمد الضبع عبد الفتاح20809
5842############المراغةبناويط االعداديةدعاء عبد الباسط فاروق ابراهيم20810
7960############المراغةبناويط االعداديةدعاء محروص محمد احمد20811
7553############المراغةبناويط االعداديةدميانه ايليا ابراهيم عوض20812
7655############المراغةبناويط االعداديةدميانه عبد المسيح توفيق موسى20813
6050############المراغةبناويط االعداديةدنيا عبد العزيز محمد عبد الرحمن20814
7056############المراغةبناويط االعداديةدنيا محمود محمد عبد المالك20815
6850############المراغةبناويط االعداديةديانه رفعت نعيم جريس20816
7454############المراغةبناويط االعداديةدينا عالء محمد محمد20817
7760############المراغةبناويط االعداديةدينا مصطفى عبد الغفار احمد20818
7657############المراغةبناويط االعداديةرانيا على جمعه السيد20819
7458############المراغةبناويط االعداديةرحاب كمال مهدى احمد20820
5738############المراغةبناويط االعداديةرحاب محمد ادم عثمان20821
ف محمد احمد20822 مه عاط 5735############المراغةبناويط االعداديةرح
79.559############المراغةبناويط االعداديةرحمه على عثمان اسماعيل20823
7758############المراغةبناويط االعداديةرشا اشرف محمد ضاحي20824
6452############المراغةبناويط االعداديةرشا نادى اسعد ادم20825
7753############المراغةبناويط االعداديةرفيده الليسى عبد الرحيم جعفر20826
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78.557############المراغةبناويط االعداديةرقيه صالح عبد الحكيم محمد20827
7757############المراغةبناويط االعداديةرنده ماجد كمال جرجس20828
6250############المراغةبناويط االعداديةريهام ضاحى احمد ضاحى20829
7552############المراغةبناويط االعداديةريهام على احمد عبد هللا20830
6254############المراغةبناويط االعداديةزهوه عبد الرحيم كمال الدين اسماعيل20831
7958.5############المراغةبناويط االعداديةزينب احمد ماهر محمد20832
7852############المراغةبناويط االعداديةساره جالس اسماعيل جالس20833
7457############المراغةبناويط االعداديةسالمه ماهر مخلوف محمد20834
7053############المراغةبناويط االعداديةسحر عبد هللا احمد محمد20835
7156############المراغةبناويط االعداديةسماح انور محمود ابراهيم20836
5138############المراغةبناويط االعداديةسميحه انور السيد محمد20837
7858############المراغةبناويط االعداديةسها احمد محمد عبد النعيم20838
7858.5############المراغةبناويط االعداديةسها ممدوح حسن سليمان20839
5742############المراغةبناويط االعداديةسهام خلف هللا ابوزيد سباق20840
7960############المراغةبناويط االعداديةسهيله حسن جسر محمد20841
7958############المراغةبناويط االعداديةشاهنده محمود محمد قبيصي20842
7957############المراغةبناويط االعداديةشمس نبيل احمد الخامس20843
7357############المراغةبناويط االعداديةشهد انور كمال خضيرى20844
7558############المراغةبناويط االعداديةشهد ايمن عطا احمد20845
6750############المراغةبناويط االعداديةشهد حسن محمد علي20846
7859############المراغةبناويط االعداديةشهد عبده عبد الكريم ابو الحسن20847
79.558############المراغةبناويط االعداديةشيرين عبد المنعم فرج عبد هللا20848
6744############المراغةبناويط االعداديةشيماء المسيرى محمد على20849
7351############المراغةبناويط االعداديةشيماء حمدهللا خلف مخيمر20850
4632############المراغةبناويط االعداديةشيماء عادل فخرى حسن20851
5135############المراغةبناويط االعداديةشيماء فتحى احمد عبد الرحمن20852
5348############المراغةبناويط االعداديةصباح جمال احمد طه20853
6549############المراغةبناويط االعداديةصباح خلف مخيمر حمدهللا20854
5443############المراغةبناويط االعداديةصباح على ابوضيف محمد20855
6840############المراغةبناويط االعداديةعائشه البصيرى محمود بصيرى20856
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7756############المراغةبناويط االعداديةعائشه محمود على محمد20857
6451############المراغةبناويط االعداديةعبير سيد صدقي صابر20858
79.557############المراغةبناويط االعداديةعال صابر احمد عزيز20859
7439############المراغةبناويط االعداديةعال محمد على محمد20860
7646############المراغةبناويط االعداديةعواطف سالم محمد عزام20861
7852############المراغةبناويط االعداديةعيناء لطفي ذوالفقار محمود20862
7056############المراغةبناويط االعداديةفاطمه اعبيدهللا االنور عبد هللا20863
5238############المراغةبناويط االعداديةفاطمه عبد اللطيف ابراهيم على20864
00############المراغةبناويط االعداديةفاطمه محمود اسماعيل محمود20865
5136############المراغةبناويط االعداديةفاطمه منذر محمد محمد20866
د محمود احمد20867 5543############المراغةبناويط االعداديةفايزه ابوزي
6447############المراغةبناويط االعداديةفكتوريا زغلول مالك عبد هللا20868
7957############المراغةبناويط االعداديةلقاء محمود امين عبد اللطيف20869
5943############المراغةبناويط االعداديةماجده محمود سعد محمد20870
6847############المراغةبناويط االعداديةمارى الضبع منير حكيم20871
7444############المراغةبناويط االعداديةمارى جرجس جميل جريس20872
6743############المراغةبناويط االعداديةمارى نعيم يوسف حنا20873
5847############المراغةبناويط االعداديةمرفت محمد اسماعيل محمد20874
7956############المراغةبناويط االعداديةمروه فتحى محمود محمد20875
6845############المراغةبناويط االعداديةمروه محمد محمد احمد20876
6856############المراغةبناويط االعداديةمريانه انور بخيت سامي20877
6050############المراغةبناويط االعداديةمريانه شكري مالك عبد هللا20878
8060############المراغةبناويط االعداديةمريم السيد محمد اسماعيل20879
7844############المراغةبناويط االعداديةمريم محمد قدري محمد20880
7550############المراغةبناويط االعداديةملك ممدوح محمد محمد20881
6349############المراغةبناويط االعداديةمنار احمد محمد عميرى20882
6541############المراغةبناويط االعداديةمنار فراج احمد يوسف20883
7042############المراغةبناويط االعداديةمنار محمود فهمي احمد20884
5936############المراغةبناويط االعداديةمنال عرفه خلف احمد20885
6039############المراغةبناويط االعداديةمنه فراج يوسف محمد20886
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6649############المراغةبناويط االعداديةمنى صابر محمد صابر20887
5638############المراغةبناويط االعداديةناديه محمود محمد عبد الرحمن20888
8060############المراغةبناويط االعداديةناردين ادور ناشد بولس20889
7751############المراغةبناويط االعداديةنجوى جمال فتحى زكى20890
6032############المراغةبناويط االعداديةندا السيد اسماعيل بهنس20891
5534############المراغةبناويط االعداديةندا ياسر محمد معاز20892
5640############المراغةبناويط االعداديةندى احمد محمد محمد20893
7756############المراغةبناويط االعداديةندى حسني اسماعيل حسين20894
6748############المراغةبناويط االعداديةندى محمد عبد الستار حسن20895
6944############المراغةبناويط االعداديةنرمين رومانى حلمى راضى20896
6136############المراغةبناويط االعداديةنرمين عالء نعيم حبيش20897
7756############المراغةبناويط االعداديةنسمه فرغل اسماعيل محمد20898
7946.5############المراغةبناويط االعداديةنواره جمال اسماعيل محمد20899
4138############المراغةبناويط االعداديةنورا السايح عوض محمد20900
7856############المراغةبناويط االعداديةنورا محمد محمد سليمان20901
6844############المراغةبناويط االعداديةنوران نصرالدين محمد عبد الرحمن20902
6045############المراغةبناويط االعداديةنوره عبد هللا عبد الكريم ابو الحسن20903
7453############المراغةبناويط االعداديةنوره عالء محمود حافظ20904
7755############المراغةبناويط االعداديةنوره محمد الصغير عبد هللا20905
5144############المراغةبناويط االعداديةنورهان ابراهيم الغنيمى محمد20906
7155############المراغةبناويط االعداديةنورهان شحاته محمد ابراهيم20907
7150############المراغةبناويط االعداديةنورهان يعقوب السيد يعقوب20908
7757############المراغةبناويط االعداديةهاجر السيد ابوضيف محمد20909
6845############المراغةبناويط االعداديةهاجر عبد الفتاح الضبع عبد الفتاح20910
8059.5############المراغةبناويط االعداديةهاجر على مازن المهدى20911
7247############المراغةبناويط االعداديةهاجر فكري علي فكري20912
7556############المراغةبناويط االعداديةهاجر ممدوح احمد عبد اللطيف20913
7040############المراغةبناويط االعداديةهاله محمد محمود نجدى20914
6649############المراغةبناويط االعداديةهايدى حمدان حمزه سليم20915
5240############المراغةبناويط االعداديةهدى ابراهيم محمد ابراهيم20916

(125)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7552############المراغةبناويط االعداديةهدى ابوبكر محمد خلف20917
6544############المراغةبناويط االعداديةورده حلمى فرج عبد الرحمن20918
5035############المراغةبناويط االعداديةورده روماني معوض يوسف20919
7650############المراغةبناويط االعداديةوفاء ابوبكر عبد الحفيظ محمود20920
7652############المراغةبناويط االعداديةوفاء جمال محمد اسماعيل20921
7655############المراغةبناويط االعداديةوفاء محمد محمد ابوضيف20922
5145############المراغةبناويط االعداديةوالء خطاب محمد اسماعيل20923
00############المراغةبناويط االعداديةوالء محمد محمد محمود20924
7458.5############المراغةبناويط االعداديةيارا ياسر عبد الحفيظ عبد الرحمن20925
6956############المراغةبناويط االعداديةياسمين السيد علي محمد20926
7155############المراغةبناويط االعداديةيوستينا ماجد كمال جرجس20927
6434############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةابانوب عطا منير مريد20928
5240############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةابراهيم الرومانى ابراهيم بنيامين20929
6140############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةابراهيم ياسر محمدين بدوي20930
6639############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةابو زيد مصطفى ابو الفتوح احمد20931
وبكر اعماد بكر قبيصي20932 7658############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاب
68.535############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاحمد اشرف عبد الرؤف ابراهيم20933
7040############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاحمد السيد على محمد20934
7756############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاحمد القذافي احمد الديوانى20935
5437############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاحمد حلمى احمد محمد20936
7857############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاحمد خالد عبد اللطيف محمد20937
5035############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاحمد عبد الحي عبد الاله عمر20938
7353############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاحمد عبد الناصر عيسي عبد العال20939
6946############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاحمد عنبر احمد محمد20940
5641############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاحمد عنتر احمد محمد20941
7248############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاحمد محمد السيد محمد20942
5538############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاحمد محمد نبيه عبد الحليم20943
5535############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاحمد محمود احمد حسن20944
5537############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاحمد ناصر متولى محمد متولى20945
6140############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاحمد هاشم السيد محمد20946
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7855############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاحمد ياسر سليمان محمد20947
5441############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاسالم الحلبى عبد الستار شيبه20948
4632############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاشرف السيد محمد محمد20949
4743############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةالحسينى صابر احمد ضيف هللا20950
4435############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةالسيد حسن احمد محمد20951
7250############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةالسيد عادل محمد الوسطانى20952
6446############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةالمعتصم باهلل على محمد احمد20953
4737############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةامام محمد محمود احمد20954
5435############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةانطون كرم سمير عجبان20955
7758.5############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةانطونيوس سامي عزمي رزق هللا20956
4146############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةبرسوم صابر جاد حكيم20957
5945############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةبهاء صفوت عبد الرحمن رزق20958
4840############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةبيتر عادل عوض الياس20959
4335############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةتوماس فريج لمعي ابراهيم20960
5344############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةجاد امين جاد حنا20961
6241############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةجرجس فوزى بخيت حنا20962
5837############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةجورج وحيد كمال ثابت20963
8058.5############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةجون ناجح عبيد سناده20964
4340############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةحافظ عالء حافظ ابراهيم20965
4132############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةحاكم فتحي فخري اسكندر20966
4434############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةحسام صفوت عبد العليم احمد20967
5532############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةحمدى رجب خيرى جاد الكريم20968
5636############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةخالد احمد عبد اللطيف محمد20969
6539############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةخالد محمد عبده منازع20970
78.547.5############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةخالد محمد على ابو زيد20971
4241############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةرامي عادل ابو الليل ابراهيم20972
7652############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةرزق اشرف محمود محمد20973
انى بشاره امين بشاره20974 5146############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةروم
6048############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةرومانى راضي عجبان منتياس20975
7652############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةشادى سعد جرجس ابو حلقه20976
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5242############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةشريف خالد امام كيالنى20977
5044############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةشنوده مسعود وهيب نسيم20978
7550############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةشهاب محمود محمد عبد هللا20979
7250############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةصفوت ماجد رضاني نظير20980
7139############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةضياء ابو الصفا ابو الوفا على20981
6537############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةطارق محسوب رفاعى عزيز20982
4641############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةطه عبد البصير يوسف محمد20983
5738############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعبد االخر رشدى كامل حسن20984
5535############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعبد الباسط عصام محمدالصغير احمد20985
4636############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعبد الرحمن احمد حافظ يوسف20986
4536############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعبد الرحمن احمد عبد الفتاح احمد20987
78.557############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعبد الرحمن بشير عبده محمد20988
5936############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعبد الرحمن خير الدين السيد قبيصي20989
5836############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعبد الرحمن طلعت محمد العارف20990
4742############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعبد الرحمن عادل امام كيالنى20991
عبد20992 الرحمن عبد اللطيف فوزى عبد 4740############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاللطيف
4640############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعبد الرحمن محمد بخيت محمد20993
6456############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعبد الرحمن مملوك فاروق سيد20994
4443############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعبد الرحيم احمد محمد عبد الرحيم20995
5148############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعبد الرحيم العزازى عبد العزيز احمد20996
5041############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعبد السالم عادل محمد احمد20997
4543############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعبد هللا طه السيد ابو زيد20998
4542############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعبد هللا عبد الحكبم محمد حسن20999
4638############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعبد هللا عبد الناصر حسن السيد21000
5340############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعبد الناصر احمد عيسي عبد العال21001
4237############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعبد الناصر سعد الصاوى يوسف21002
4541############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعالء السيد حجازى خضيرى21003
5541############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعالم البدراوى محمد توفيق21004
4739############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعلى عاطف يوسف محمد21005
4835############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعلي عادل محمد احمد21006
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4745############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعمر اشرف فتحى الكيالنى21007
4237############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعمر عبد الظاهر محمود محمد21008
4540############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعمرو موسى عبده احمد21009
4635############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعمرو موسي على يوسف21010
4434############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعنبر عبد الرازق صادق عبد الرحيم21011
7860############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةفالديمير ظريف عطا عطا هللا21012
4140############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةقبيصي السيد صديق محمد21013
4339############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةقبيصي عادل قبيصي احمد21014
5146############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةكامل احمد كامل حسن21015
4242############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةكرم عصام كامل توفيلس21016
4145############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةكريم رمضان عبد الرحيم ضاحى21017
4451############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةكريم عالء شعبان احمد21018
4243############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةكريم عوض محمد عبد الاله21019
4238############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةكريم ناصر بخيت على21020
4348############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةكيرلس مجدي عبد النعيم مالك21021
4650############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةكيرلس نبيل لمعى ساويرس21022
5951############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد احمد عبده محمد21023
5941############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد احمد محمد على21024
7959############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد السيد حسنى مزيد21025
6860############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد السيد عبد الحفيظ ابراهيم21026
6251############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد السيد عبد العزيز ابراهيم21027
79.560############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد السيد فتحي الجيالني21028
5355############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد السيد محمد مزيد21029
5641############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد العارف السيد صديق21030
5340############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد حماده محمود محمد21031
7259############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد خالد سليمان محمد21032
6042############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد خلف وردى مغربى21033
4942############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد طلعت عبد الرحيم حسانين21034
4840############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد طه السيد مرسي21035
4840############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد عادل محمد احمد21036

(129)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

6241############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد عادل محمد محمود21037
ف بدري حسن21038 4738############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد عاط
6141############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد عبد الحكيم محمود البدرى21039
7452############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد عبد الرحمن احمد محمد21040
6547############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد عبد العال محمد عبد العال21041
4540############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد عبده حسن احمد21042
4439############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد عصام محمد السيد21043
6139############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد فتح هللا توفيق خليفه21044
6844############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد فتحي احمد محمد21045
7244############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد فرج عبد العزيز مهدي21046
8059############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد فيصل محمدين حسن21047
6448############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد محمود محمد ابوزيد21048
6547############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد ممدوح احمد عبد الرحمن21049
6038############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد ممدوح سليمان محمد21050
6340############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمد ناصر عبد العال ابراهيم21051
5146############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمود ابو المجد ظريف محمد21052
5540############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمود احمد عبد اللطيف احمد21053
6541############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمود احمد محمود بخيت21054
5132############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمود حسين عبده عبد الاله21055
7039############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمود خلف ابو العال حسين21056
5640############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمود خلف شعراوي عامر21057
8053############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمود رضا احمد هارون21058
7748############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمود علي حمدي عبد الجليل21059
7141############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمود محمد محمود الشطوري21060
6035############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمود ناصر محمد عبد الغني21061
7738############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمود ياسر محمدين بدوي21062
6440############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمروان السيد فتحى قبيصي21063
78.545############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمصطفى الجارحي محمدين حسن21064
5137############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمصطفى عامر عبد الحليم السيد21065
6242############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمصطفى ماهر محمود احمد21066
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78.553############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمينا اشرف نعيم فالمين21067
6646############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمينا رزق جرجس جبره21068
4936############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمينا عادل عياد مرزوق21069
8055############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمينا عدلى نظير بسطه21070
5641############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمينا كمال جاد بخيت21071
6132############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمينا ماهر ابراهيم حنا21072
7351############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمينا مجدي شكري نعيم21073
ى جرجس21074 4935############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمينا ممدوح زك
6838############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمينا نبيل بشرى جرجس21075
5738############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةنادر خيري كمال ثابت21076
6238############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةهانى صبري موسي عبد هللا21077
6536############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةهانى عالء زكي عطا هللا21078
6736############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةهيثم انور محمد عبد الرحيم21079
4233############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةهيثم مدحت فلتس حنا21080
76.554############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةويصا طلعت نصري فهمي21081
6935############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةيسى عاطف عابد فهيم21082
4333############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةيسي صابر عبده تاوضروس21083
4535############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةيسي يوسف متى مليكه21084
5638############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةيوسف ابراهيم فرج حسين21085
6043############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةيوسف السيد بخيت محمد21086
7238############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةيوسف ناجح يوسف ناروز21087
ب21088 5042############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةيوسف وحيد سمير راغ
7341############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاروي خالد سليمان محمد21089
7435############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةازهار محمد السيد جالل21090
7638############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاسراء صابر احمد عبد الفضيل21091
7034############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاسراء عادل خليفه محمد21092
6446############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاسراء محمد محمد محمد21093
4935############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاسراء ناصر عبد الراضي ابو الحسين21094
5639############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاسماء السيد محمد محمد21095
6237############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاسماء عبد الباسط بخيت على21096
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7453############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاسماء فرج صديق زناتي21097
5944############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاسماء ممدوح راوى عبد العال21098
7754############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاالء خلف ابو الوفا علي21099
4637############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةالزهراء فتحي توفيق خليفه21100
ش21101 4939############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةالهام رفعت حماده دروي
6851############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةالهام عبد الكريم عبد الفتاح احمد21102
4839############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةامانى اكرم ابراهيم بنيامين21103
7349############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةامانى منير بخيت جاب هللا21104
7252############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاماني عبد العظيم عباس عبد الرحيم21105
7759.5############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاماني فؤاد محى الدين محمد21106
7550############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةامل جمال العجمى محمد21107
ل فتحى شعبان مخلوف21108 7437############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةام
5535############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةامل كرم حامد عبد هللا21109
6143############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةامنيه بدوي سليمان خلف هللا21110
7353############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاميره رجب محمد اسماعيل21111
7552############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاميره شمس الدين جابر محمد21112
5443############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاميره محمد السيد مرسى21113
5445############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاميره ناصر حامد ضيف هللا21114
6952############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةاميمه مهران احمد محمد21115
5750############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةانجى صبرى نظير لوندى21116
6940############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةايات عبد الظاهر عبد الرحيم سليمان21117
5951############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةايات عنبر احمد محمد21118
5544############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةايرينى بخيت رزق هللا زخارى21119
6947############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةايمان شعبان ظريف محمد21120
7046############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةايمان صالح خلف هللا علي21121
78.559.5############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةايه احمد على ابو زيد21122
5240############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةايه السيد محمد صديق21123
6547############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةايه خالد نظمى مزيد21124
6044############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةايه عبد الفتاح على محمد21125
7456############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةايه عبد هللا على محمد21126
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5152############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةبخيته السيد قبيصي عجوه21127
7760############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةبسمه السيد محمد اعمر21128
7256############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةبسمه محمد عبد الحميد احمد21129
5544############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةتبارك حسن محمد احمد21130
4439############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةتوفه السيد حسين محمود21131
7659############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةجنه محمد العجمى محمد21132
7450############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةجهاد حسنى نجدى بيومى21133
5245############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةجهاد عبد العزيز حسين محمد21134
7257############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةحبيبه السيد احمد ابراهيم21135
5649############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةحسناء على محمد حسان21136
4448############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةحسنه السيد سليمان محمد21137
5742############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةحنان حشمت شوقي مرسي21138
5952############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةحنان لطيف حسني حبيب21139
5849############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةخلود هاشم السيد محمد21140
5238############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةخلود ياسين محمد عبد اللطيف21141
6141############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةخيريه احمد عبد الحليم سليمان21142
4841############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةداليا محمد فاروق عبد الحكم21143
5544############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةداليا محمود محمد محمد21144
6749############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةدعاء احمد محمد عابد بهلول21145
5445############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةدعاء صابر بخيت علي21146
5447############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةدميانه ناجح وهيب نسيم21147
5447############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةدنيا احمد انور احمد21148
5048############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةدنيا عاطف احمد شحاته21149
5746############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةدهب عبد الراضي محمدين يونس21150
8060############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةدينا مدحت السيد محمد21151
5344############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةدينا نظير فرج قلته21152
4738############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةرانيا اسامه علي محمد21153
7459.5############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةرانيا السيد محمد غيطانى21154
يا محمود احمد عوض21155 5536############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةران
6039############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةرجاء عابد علي محمد21156
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5037############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةرحمه الضبع محمد عبد العال21157
7053############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةرحمه زين العابدين عبد العليم احمد21158
مه ياسر محمد مغربى21159 7559.5############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةرح
7759.5############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةروان يسري يحيى عباس21160
7658.5############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةريهام حسين محمد احمد21161
7044############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةساره احمد عبد هللا محمد21162
5240############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةساره حسن فتحى شحاته21163
7859.5############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةساره فتوح محمد عبد العال21164
5231############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةسلوى محمود محمد احمد21165
5243############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةسماح انور احمد علي21166
5641############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةسماح عبد النعيم محمد ابراهيم21167
5133############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةسماح ممدوح حافظ يوسف21168
6753############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةسميره مجدى حامد عبد الغني21169
له21170 6252############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةسيمون اشرف غالي رف
6144############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةسيمون وحيد عبد هللا سناده21171
7258############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةشبماء محمد محمود عبد البارى21172
7857.5############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةشرين على السيد مرعى21173
5443############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةشهد السيد محمد شحاته21174
7045############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةشهد حسن السيد حسن21175
5639############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةشهد رافت محمد عثمان21176
7139############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةشهد عادل السيد محمد21177
7039############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةشهد عنتر محمد حسين21178
7843############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةشهد محمود احمد الصديق21179
7758.5############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةشيماء احمد عبد اللطيف احمد21180
7655############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةشيماء شبيب صابر عبد الصمد21181
7857############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةشيماء محمد خلف محمد21182
5034############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعزه مجدى وهيب نسيم21183
5635############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعهود حسين نصر الدين خضيرى21184
5939############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةغاده السعودي عبد العزيز محمد21185
6240############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةفاطمه احمد بخيت على21186
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6349############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةفاطمه السيد احمد محمد21187
7858############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةفاطمه القذافي نوم بطه21188
6946############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةفاطمه حشمت محمد اليمنى21189
7046############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةفاطمه خالد شرف الدين مرسى21190
7243############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةفاطمه صابر محمد قناوي21191
6336############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةفرحه حسين قبيصى ضيف هللا21192
4538############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةفرحه خلف السيد مرعى21193
6837############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةكاترين كمال عشم كامل21194
5937############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةكرستينا صابر مصرى جبرى21195
4633############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةلمياء على سالمه عبد الاله21196
5236############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةماجده لطفى هدهد يونس21197
6939############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمارتينا فتحى عزيز رزق هللا21198
6533############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةماري رمزى عوض هللا قرياقص21199
6636############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمارينا رومانى وطنى عطا هللا21200
7143############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمارينا صالح اسعد جلوعه21201
5946############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمارينا طلعت جادهللا الديب21202
6946############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمارينا عايد تامر ابوحلقه21203
5439############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمارينا عماد حنا زكى21204
6749############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمارينا هاني كمال منصور21205
6345############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمايا جرجس عطيه اسعد21206
6948############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمديحه صالح الدين ابراهيم احمد21207
7658############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمديحه علي مهدي علي21208
7254############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمرنا رومانى مرجان بسطه21209
6752############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمروه فتحي محمود بخيت21210
6552############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمروه كمال خلف هللا تسن21211
5840############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمريم برتي نظير جرجس21212
س21213 7758.5############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمريم جميل عطا اندراو
6646############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمريم زكريا محى الدين حسين21214
6149############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمريم سامح خلف عطا هللا21215
5442############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمريم شهدى قطوش عطيه21216
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5441############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمريم صادق احمد توفيق21217
6443############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمريم عبد الحكيم عبده محمود21218
6342############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمريم عماد نظير بسطا21219
5739############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمريم كامل كميل ابراهيم21220
6042############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمريم كمال عرندس توفيق21221
5640############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمريم نعيم نجيب عوض21222
6548############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمنار اشرف حسن نوفل21223
5943############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمنار على محمد صالح21224
4340############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمنار عوض رجب محمد21225
7453############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمنه طلعت محمد ابراهيم21226
5947############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمنه عارف خلف هللا سليمان21227
6950############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمنه عبد الحكم محمد مصطفى21228
5044############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمنى محمد احمد السيد21229
4343############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمياده ابوزيد عباس علي21230
6846############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمياده احمد السيد عبد الغني21231
4238############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةناهد عبد الرحيم ابراهيم عبد النبى21232
6745############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةندا احمد عبد السميع محمد21233
6843############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةندا العربي محمد هالل21234
7357############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةندا ناصر خلف هللا على21235
5853############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةنرمين ابراهيم لمعي ابراهيم21236
7054############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةنرمين حماده عبد الفتاح قبيصى21237
5336############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةنسرين برسوم سالمه عوض21238
5744############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةنسمه طلعت جادهللا الديب21239
78.560############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةنهى رمضان عبد الاله بكر21240
7557############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةنهى زكى السيد احمد21241
5234############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةنورا محمد جاد الرب محمد21242
5936############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةنورهان ايمن زكى مالك21243
5835############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةنورهان حمد هللا محمد جاب هللا21244
7656############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةنورهان يسن بخيت على21245
6549############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةهاجر السيد صالح عبد الرحيم21246
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5652############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةهاجر سعد احمد محمد21247
6339############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةهاجر عبد الحليم عبد المتعال سالمان21248
7842############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةهاجر كمال حموده قاسم21249
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7746############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةهايدى يوسف محمد على21250
4336############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةهبه جمال عبد الرؤف على21251
7756############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةهدى السيد محمد السيد21252
5838############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةهند احمد السيد على21253
7053############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةهند عاطف عبده احمد21254
راهيم21255 7553############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةوسام يوسف على اب
اء مرتضى احمد محمد21256 7248############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةوف
4836############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةوالء عادل السيد محمد21257
6735############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةياسمين ابراهيم عبد الباسط ابراهيم21258
4936############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةياسمين احمد عمران محمد21259
6945############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةياسمين سمير عطيه سيداروس21260
7559.5############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةياسمين طلعت السيد محمد21261
4935############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةياسمين عشرى عبد الستار محمد21262
6336############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةيوستينا رافت انور مريد21263
7658.5############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرابراهيم الجمل احمد محمد21264
6451############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرابراهيم جابر طه حسن21265
7153############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامراحمد جمال احمد شكيوى21266
6556############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامراحمد جمال حموده محمد21267
7754############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامراحمد عاطف محمد رجب21268
7959.5############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامراسالم ايمن محمد رفاعى21269
5050############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامراسالم فيصل يوسف محمد21270
4944############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامراسالم مؤمن صابر هاشم21271
5646############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامراسماعيل احمد محمد احمد21272
7859############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامراسماعيل جاب هللا محمد جاب هللا21273
7458.5############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرالحسن السيد محمد السيد21274
7356############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرالحسين السيد محمد السيد21275
5555############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرحسين حسن السيد محمد21276
6852############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرحمزه محمد حمزه محمود21277
5255############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامردسوقى محمد السيد دسوقى21278
7556############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرزياد احمد احمد عبد الحافظ21279
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7858.5############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرشاهر محمد احمد بكر21280
7860############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرشريف احمد عبد العزيز محمد21281
7553############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرضياء ايوب محمد السيد21282
6954############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرطارق هاشم السيد محمد21283
6257############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرعبد الحميد حسن عبد الحميد حسن21284
7852############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرعبد الرحمن اسماعيل جابر مصطفى21285
7453############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرعبد الرحمن الحسينى عبد الحميد محمد21286
7854############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرعبد الرحمن محمد رشاد عبد العال21287
7253############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرعبد هللا بهاء الدين حلمى علي21288
7851############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرعبد هللا محمود محمد حسن21289
7960############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرعالء نور الدين احمد محمد21290
7859############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرعلى السيد احمد بكر21291
7152############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرعلى عيسى على عيسى21292
7858.5############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرعمار احمد سيد احمد21293
5758.5############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرعمرو محمد عبد المالك عكاشه21294
7756############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرفهد رجب محمد احمد21295
7457############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامركريم السيد حجاج احمد21296
7047############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمازن عبد النبى احمد فرغلى21297
7860############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمحمد احمد سالم محمود21298
78.554############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمحمد جمال احمد شكيوى21299
7857############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمحمد حسن اسماعيل حسين21300
7760############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمحمد عبد العزيز اسماعيل خضيرى21301
7559.5############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمحمد عبد المنعم عبد النبى محمد21302
6353############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمحمد عنتر سعد محمد21303
6753############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمحمد محمد بخيت الشافعى21304
7456############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمحمد محمود محمد متولى21305
6755############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمحمد محمود مصطفى محمود21306
6256############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمحمد يسري محمد علي21307
7058############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمحمود احمد احمد محمد21308
7760############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمروان رفعت عثمان مصطفى21309
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6258############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمصطفى السيد محمد احمد21310
4958############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمصطفى زين العابدين محمد يوسف21311
7760############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمصطفى عبد اللطيف احمد عطيه21312
5851############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرهاشم محمد احمد قبيصى21313
5254############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرهشام احمد عبد العزيز حسانين21314
5248############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامروليد السيد عبد الستار محمد21315
00############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامريوسف علي محمد محمد21316
7152############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامراسراء االمير ابو اليزيد العفيفى21317
78.559############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامراسراء مختار محمد صبره21318
4945############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامراسماء ناصر محمد احمد21319
7760############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرامل على احمد ابراهيم21320
7260############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرامنيه ناصر محمد زين العابدين21321
6851############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامراميره درغام احمد السيد21322
7056############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرايمان حسام الدين عبد الرحيم محمد21323
6651############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرايمان منصور ابوضيف حسين21324
7159############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرايه عبد العزيز السيد الحامدى21325
7247############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامربسمله حماده موسى محمد21326
5648############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرتيسير محمد محمد الصاوي21327
7760############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرحنان محمود محمد احمد21328
6359############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرداليا ياسر طه محمد21329
5944############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرداليا ياسر محمد زين العابدين21330
79.560############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامردعاء محمود محمد صبره21331
7055############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامردنيا يوسف احمد محمود21332
7247############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامررانيا عاطف خضيرى محمد21333
5651############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامررحمه احمد محمد احمد21334
6446############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامررضوى رشاد محمد متولى21335
7759.5############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرساره محمود محمد احمد21336
77.560############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرسلمى صالح الدين احمد فؤاد21337
7859.5############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرشهد سعد عبد العال محمد21338
7659.5############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرشيماء رمضان محمود محمد21339

(140)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7558.5############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرصابرين عبد العال محمد رشوان21340
6246############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرصابرين عثمان اسماعيل حسين21341
7743############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرليلى محمود عابدين حسن21342
6550############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمرفت ابو النعمان محمد زين العابدين21343
78.560############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمريم ابو النعمان االسيد محمد21344
6942############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمنار جمعه عيسوى جمعه21345
7860############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمنه هللا احمد عبد العال محمد21346
7357############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمنه هللا اوسام محمود احمد21347
د فهمى21348 8060############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمنه هللا يحى ابوزي
7054############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمنه محمود احمد سلمان21349
7854############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرمها على احمد بكر21350
6245############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرندا احمد رشاد محمد21351
5744############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرندى نفاد احمد محمد21352
7649############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرنرمين خالد سعد محمد21353
7248############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرنورا ابو الوفا ابو الحمد حسين21354
78.558############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرهبه هللا البدرى محمد احمد21355
5442############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرهبه محمد احمد عبد اللطيف21356
7749############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرياسمين احمد محمد حسين21357
7859############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرياسمين محمود محمد السيد21358
5241############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرياسمين محى الدين محمد محمد21359
6754############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرياسمين ممدوح محمد ابوضيف21360
7552############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامريسرا محمد محمد الصاوي21361
5844############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةابوبكر احمد جابر محمد21362
7146############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةاحمد السعودى عبد الرحمن محمد21363
7453############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةاحمد السيد كالنى ابراهيم21364
6552############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةاسامه محمد احمد السيد21365
6153############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةالسيد احمد محمدين محمد21366
6642############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةالسيد على فرج على21367
7445############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةامير السيد خالف شحاته21368
6538############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةحازم جمال محمد على21369
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6743############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةحسام اسعد احمد حسين21370
5937############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةحسن محمود حسن احمد21371
7755############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةزياد محمد الصغير احمد عمر21372
7755############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةصهيب ابراهيم سيد عبد الوهاب21373
5541############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةطارق قدرى جابر بخيت21374
5137############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةعبد هللا ابراهيم عبد الوهاب شحاته21375
5751############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةعبد هللا ابو الحمد رشوان محمد21376
7752############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةعلى فرغلى حماده على21377
7856############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةعلى محمود على محمود21378
7156############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةفهد كرم بخيت قبيصى21379
6856############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةلؤى شحاته خلف شحاته21380
7160############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةمحمد باسط جابر بخيت21381
5750############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةمحمد بدر قبيصى محمد رشوان21382
5743############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةمحمد بكر محمد بكر21383
4932############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةمحمد رمضان فرغلى جاد الكريم21384
7555############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةمحمد ضاحى عبد الحفيظ تمام21385
7655############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةمحمد عبد الراضى عشرى سليم21386
5142############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةمحمد كمال احمد محمد21387
7454############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةمحمد ناصر جابر بخيت21388
6451############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةمحمود القذافى السيد عبد العال21389
6050############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةمحمود خلف محمد ابو اليزيد21390
4952############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةمحمود مصطفى عباس محمود21391
5652############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةمختار السيد محمد عبد الاله21392
6653############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةمصطفى تيتو السيد عبد المعبود21393
5037############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةنادر جمال محمد على21394
5544############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةيوسف مصطفى كيالنى مصطفى21395
5741############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةاسماء صبرى دياب ابوضيف21396
7958############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةاالء محمد محمود احمد21397
5247############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةالشيماء احمد فؤاد عبد النعيم21398
5150############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةامينه رزق احمد رشوان21399
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6647############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةبثينه اشرف محروص احمد21400
ب محمد قبيصى21401 7254############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةبسمه رج
4851############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةحنان اسماعيل على مجيد21402
5149############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةداليا السيد ابراهيم جاد الكريم21403
6956############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةدعاء حمدى السيد قبيصى21404
ت محمد بخيت عبد هللا21405 6147############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةدول
7357.5############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةرحاب احمد فؤاد على21406
5949############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةرحاب محمد السيد على21407
7860############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةرشا محمود يونس ابوشاب21408
78.560############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةرفيده حامد السيد مرعى21409
7759.5############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةروان السيد فوزى عبد المجيد21410
5656############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةزينب احمد محمد مهدى21411
7358.5############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةزينب عاطف الزهرى محمد21412
7858.5############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةزينب مجاهد عبد الرحمن علدين21413
6154############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةسها عدلى انور الحداد21414
6245############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةشاهندا ناصر محمد عبد الوهاب21415
6654############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةشروق السيد حسن محمد21416
5452############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةشيماء السيد محمد الصاوى21417
5449############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةغاده محمد على علوان21418
7455############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةفاتن فريد صدقى الحداد21419
5751############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةفاطمه احمد محمود السيد21420
6649############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةفاطمه عالء صدقى قبيصى21421
6853############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةفرحه انور حسن احمد21422
7455############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةمنار عبد الرحيم محمود اسماعيل21423
7354############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةمنه هللا السيد احمد الحسك21424
5950############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةمها محمد حماد على21425
7656############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةندى بخيت محمد على21426
7254############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةنسمه محمود محمد بدوى21427
5248############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةنورا دياب عالم احمد21428
7352############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةنوره فيصل محمود قبيصى21429
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6952############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةهاجر مظهر فتح هللا عبد العال21430
7351############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةهاله ياسر بخيت عبد هللا21431
7345############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةهناء يوسف محمد احمد21432
7357############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةياسمين محمود شحاته برعى21433
7959.5############المراغةباصونة االعداديةاحمد ابوالبد احمد محمد21434
5437############المراغةباصونة االعداديةاحمد حمام محمد احمد21435
4640############المراغةباصونة االعداديةاحمد على السيد احمد21436
7256############المراغةباصونة االعداديةاحمد على دسوقى عمرو21437
7555############المراغةباصونة االعداديةاحمد عمران عبد الاله محمد21438
78.557############المراغةباصونة االعداديةاحمد مجدى محمد محمد21439
6753############المراغةباصونة االعداديةاحمد مجدى محمود تايب21440
6044############المراغةباصونة االعداديةاحمد محمد احمد عبد الحليم21441
7447############المراغةباصونة االعداديةاحمد محمد احمد على21442
7353############المراغةباصونة االعداديةاحمد محمد هاشم احمد21443
79.556############المراغةباصونة االعداديةاحمد محمدناصر احمد محمد21444
7658.5############المراغةباصونة االعداديةاحمد موسى محمد احمد21445
7759.5############المراغةباصونة االعداديةاسامه عادل احمد محمد21446
6649############المراغةباصونة االعداديةاسالم محمود سيد ابوضيف21447
ب محمد محمد21448 7655############المراغةباصونة االعداديةاشرف رج
6544############المراغةباصونة االعداديةالحسن احمد محمد احمد21449
6344############المراغةباصونة االعداديةالغيطانى عثمان سيد محمد21450
7758.5############المراغةباصونة االعداديةالوردانى اسماعيل سيد ابوضيف21451
78.558############المراغةباصونة االعداديةامير طه اسماعيل المصرى21452
7858.5############المراغةباصونة االعداديةحازم محمود على محمد21453
7644############المراغةباصونة االعداديةحسام سيد محمد ابوضيف21454
7658############المراغةباصونة االعداديةحسين محمد محمد احمد21455
7957############المراغةباصونة االعداديةحماده محمد ابوعلى خليفه21456
اد احمد خليفه اسماعيل21457 7958############المراغةباصونة االعداديةزي
7854############المراغةباصونة االعداديةزياد حارس احمد حارس21458
79.558.5############المراغةباصونة االعداديةزياد محمد ذكى محمد21459
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7549############المراغةباصونة االعداديةسراج رافت محمد خضيرى21460
6140############المراغةباصونة االعداديةسعد حسن احمد ابوزيد21461
5139############المراغةباصونة االعداديةسيد احمد خلف على21462
5044############المراغةباصونة االعداديةسيد احمد عبد الحافظ محمد21463
5854############المراغةباصونة االعداديةسيد عادل محمد محمود21464
4835############المراغةباصونة االعداديةسيد محمود سيد عبد الحليم21465
78.560############المراغةباصونة االعداديةسيف محمد عبد السميع محمد21466
7049############المراغةباصونة االعداديةشريف ابوالبد احمد موسى21467
5847############المراغةباصونة االعداديةشريف سعد ابوزيد محمد21468
6050############المراغةباصونة االعداديةشريف عبد الغنى احمد محمد21469
5144############المراغةباصونة االعداديةشريف عزت كمال محمد21470
7558.5############المراغةباصونة االعداديةشهاب احمد محمد احمد21471
8053############المراغةباصونة االعداديةضياء كمال على عامر21472
5136############المراغةباصونة االعداديةطارق رمضان محمد احمد21473
5243############المراغةباصونة االعداديةطارق سيد احمد محمد21474
4933############المراغةباصونة االعداديةطاهر ابوزيد احمد على21475
5945############المراغةباصونة االعداديةعبد الحليم بخيت عبد الغنى عبد الحليم21476
7859############المراغةباصونة االعداديةعبد الرحمن حمدى على بدوى21477
7558############المراغةباصونة االعداديةعبد الرحمن سيد محمد محمود21478
5146############المراغةباصونة االعداديةعبد الرحمن محمد يوسف محمد21479
7760############المراغةباصونة االعداديةعبد اللطيف احمد عبد النبى محمد21480
7659############المراغةباصونة االعداديةعبد هللا محمد محمود عزالعرب21481
7456############المراغةباصونة االعداديةعبد هللا ممدوح احمد مهدى21482
7756############المراغةباصونة االعداديةعالء محمد عبد النبى احمد21483
5848############المراغةباصونة االعداديةعلى ابوالبد احمد على21484
5437############المراغةباصونة االعداديةعلى صابر على ابراهيم21485
5447############المراغةباصونة االعداديةعلى عبد الاله البدرى محمد21486
7556############المراغةباصونة االعداديةعلى كمال محمد على21487
78.558############المراغةباصونة االعداديةعلى محمد احمد محمد21488
7354############المراغةباصونة االعداديةعمار احمد عبد الاله عبد الرحمن21489
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7756############المراغةباصونة االعداديةعمر محمد احمد محمد21490
4841############المراغةباصونة االعداديةعمر محمد محمد ابراهيم21491
7758############المراغةباصونة االعداديةعمرو خالد فتحى ابوزيد21492
7456############المراغةباصونة االعداديةعمرو محمد عبد الحميد محمد21493
5852############المراغةباصونة االعداديةفارس محمد عبد العال محمد21494
د21495 5349############المراغةباصونة االعداديةكامل عجمى كامل ابوزي
5055############المراغةباصونة االعداديةكامل ياسين محمد خليفه21496
5355############المراغةباصونة االعداديةكريم احمد فرج احمد21497
4643############المراغةباصونة االعداديةكريم السيد شحاته السيد21498
7658############المراغةباصونة االعداديةكريم مصطفى هاشم محمد21499
5442############المراغةباصونة االعداديةمازن العارف محمد احمد21500
5949############المراغةباصونة االعداديةمحمد ابوعلى محمد عبد العال21501
6651############المراغةباصونة االعداديةمحمد العارف محمد احمد21502
7054############المراغةباصونة االعداديةمحمد اليمنى محمد سيد21503
7358############المراغةباصونة االعداديةمحمد بشير محمد محمود21504
7354############المراغةباصونة االعداديةمحمد جمال محمد ابوعلى21505
4040############المراغةباصونة االعداديةمحمد حلمى عبد هللا محمد21506
4341############المراغةباصونة االعداديةمحمد سيد اسماعيل محمد21507
4438############المراغةباصونة االعداديةمحمد عبد الرحيم محمد عبد الحليم21508
4850############المراغةباصونة االعداديةمحمد عبد الوارس على عبد الوارس21509
7158############المراغةباصونة االعداديةمحمد عصام كمال عالم21510
4044############المراغةباصونة االعداديةمحمد على محمد على21511
4741############المراغةباصونة االعداديةمحمد عمران عبد العزيز احمد21512
4333############المراغةباصونة االعداديةمحمد فرغل محمد على21513
5948############المراغةباصونة االعداديةمحمد فريد احمد محمد21514
7051############المراغةباصونة االعداديةمحمد محروس ابراهيم سيد21515
6344############المراغةباصونة االعداديةمحمد ناصر فايز هاشم21516
7855############المراغةباصونة االعداديةمحمود احمد محمد عبد السالم21517
79.557############المراغةباصونة االعداديةمحمود احمد محمود احمد21518
7654############المراغةباصونة االعداديةمحمود امجد طه بدوى21519
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5642############المراغةباصونة االعداديةمحمود جمال عبد اللطيف احمد21520
4933############المراغةباصونة االعداديةمحمود سيد محمود على21521
6343############المراغةباصونة االعداديةمحمود على محمود احمد21522
7039############المراغةباصونة االعداديةمحمود محمد ذكى هاشم21523
4938############المراغةباصونة االعداديةمحمود محمد شحاته مرسى21524
5141############المراغةباصونة االعداديةمصطفى انور محمود محمد21525
7154############المراغةباصونة االعداديةمصطفى تايب احمد تايب21526
6347############المراغةباصونة االعداديةمصطفى محمد عبد العال محمد21527
8058.5############المراغةباصونة االعداديةمصطفى محمود احمد توفيق21528
79.554############المراغةباصونة االعداديةمعتصم محمد على عبد الرحمن21529
7956############المراغةباصونة االعداديةمؤمن على محمد على21530
6845############المراغةباصونة االعداديةهاشم رمضان هاشم مسعود21531
6246############المراغةباصونة االعداديةهشام محمد سيد محمود21532
6342############المراغةباصونة االعداديةهيثم احمد عبد الرحمن محمود21533
7855############المراغةباصونة االعداديةيوسف احمد محمد على21534
5047############المراغةباصونة االعداديةيوسف سالم ابوزيد احمد21535
7956############المراغةباصونة االعداديةاسراء حسن عبد الغفار حسن21536
4939############المراغةباصونة االعداديةاسراء عاطف احمد محمد21537
78.558############المراغةباصونة االعداديةاسماء سيد احمد محمد21538
79.557############المراغةباصونة االعداديةاسماء على محمد عبد الحليم21539
7250############المراغةباصونة االعداديةاسماء محمد العارف محمد21540
8058############المراغةباصونة االعداديةاالء محمد طه احمد21541
7051############المراغةباصونة االعداديةاالء محمود محمد على21542
6451############المراغةباصونة االعداديةالزهراء عبد المجيد محمود محمد21543
78.558############المراغةباصونة االعداديةامانى سيد عبد النبى ماجد21544
7759############المراغةباصونة االعداديةامنيه احمد عزام على21545
5346############المراغةباصونة االعداديةامنيه شعبان احمد محمد21546
د21547 8059.5############المراغةباصونة االعداديةامنيه صادق فتحى ابوزي
7858############المراغةباصونة االعداديةايمان حارس حموده محمد21548
7942############المراغةباصونة االعداديةايه احمد الليثى محمد21549
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79.559############المراغةباصونة االعداديةايه اشرف على عبد الباسط عبد الرحمن21550
7852############المراغةباصونة االعداديةايه بهاء عبد الحميد احمد21551
7846############المراغةباصونة االعداديةايه حلمى عالم محمد21552
8060############المراغةباصونة االعداديةايه ممدوح نوح محمد21553
7960############المراغةباصونة االعداديةبسمه ابوشرقاوى محمد ابو المجد21554
7658############المراغةباصونة االعداديةبسمه سمير محمود ابراهيم21555
ر عزام21556 7340############المراغةباصونة االعداديةحنان عاصم الدردي
5641############المراغةباصونة االعداديةحنين احمد محمد سيد احمد21557
8059############المراغةباصونة االعداديةخلود محمد على هاشم21558
7841############المراغةباصونة االعداديةداليا السيد محمد احمد21559
7758############المراغةباصونة االعداديةدعاء جمال احمد بخيت21560
78.555############المراغةباصونة االعداديةدعاء حسن محمد محمد21561
7853############المراغةباصونة االعداديةدعاء محمد خلف هللا محمد21562
8059############المراغةباصونة االعداديةدعاء مصطفى ابو الفضل حسن21563
7036############المراغةباصونة االعداديةدنيا احمد عبد المنعم محمد21564
7941############المراغةباصونة االعداديةدينا ابراهيم احمد حسن21565
7044############المراغةباصونة االعداديةدينا محمد احمد بغدادى21566
7356############المراغةباصونة االعداديةدينار مصطفى عبد المنعم محمد21567
6556############المراغةباصونة االعداديةرحاب سيد محمد عبد الرحيم21568
7250############المراغةباصونة االعداديةرحاب صالح محمد احمد21569
7754############المراغةباصونة االعداديةرحاب محمد محمود السيد21570
7756############المراغةباصونة االعداديةرحمه جابر على احمد21571
7755############المراغةباصونة االعداديةرحمه عادل محمود تايب21572
7847############المراغةباصونة االعداديةرحمه عصام ابو الفتوح محمد21573
7758############المراغةباصونة االعداديةرندا ناصر محمد احمد21574
5652############المراغةباصونة االعداديةرنيا بخيت احمد عبد الحليم21575
7259.5############المراغةباصونة االعداديةرويدا عادل الدمنهورى محمد21576
79.560############المراغةباصونة االعداديةريهام حمدى طه على21577
8060############المراغةباصونة االعداديةسها سليمان على عامر21578
5856############المراغةباصونة االعداديةسهام رمضان السيد احمد21579
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7658############المراغةباصونة االعداديةشروق محمد كامل ابوزيد21580
5157############المراغةباصونة االعداديةشهد سيد سعد احمد21581
8060############المراغةباصونة االعداديةشهد محمد على خضيرى21582
7460############المراغةباصونة االعداديةشيماء صالح محمد محمود21583
7754############المراغةباصونة االعداديةشيماء على احمد حسن21584
7657############المراغةباصونة االعداديةشيماء محمد محمود محمد21585
6159############المراغةباصونة االعداديةشيماء يوسف السيد احمد21586
6960############المراغةباصونة االعداديةفاتن حسنى السيد احمد21587
8060############المراغةباصونة االعداديةفاتن محروس محمد على21588
5154############المراغةباصونة االعداديةفاطمه سيد محمود ابوضيف21589
7359############المراغةباصونة االعداديةمروه حسن على حسن21590
6146############المراغةباصونة االعداديةمروه محمد محمود احمد21591
7659.5############المراغةباصونة االعداديةمروه يوسف على محمد21592
5754############المراغةباصونة االعداديةمريم احمد فؤاد محمد21593
8054############المراغةباصونة االعداديةمريم اشرف محمد محمد21594
7858############المراغةباصونة االعداديةمريم خضيرى سيد احمد21595
7854############المراغةباصونة االعداديةمريم سيد احمد على21596
7756############المراغةباصونة االعداديةمريم محمد حسن محمد21597
7858############المراغةباصونة االعداديةملك مجدى عبده احمد21598
7756############المراغةباصونة االعداديةمنار سيد محمد احمد21599
7350############المراغةباصونة االعداديةمنار موسى احمد محمد21600
6342############المراغةباصونة االعداديةمنه هللا صابر على محمد21601
7758############المراغةباصونة االعداديةمنه هللا عالء اسماعيل سيد21602
6950############المراغةباصونة االعداديةنجاه محمد محمود تغيان21603
5644############المراغةباصونة االعداديةنحمده محمد عبده احمد21604
6036############المراغةباصونة االعداديةندا احمد على احمد21605
7958.5############المراغةباصونة االعداديةندا احمد محمد احمد21606
7960############المراغةباصونة االعداديةندا اسماعيل عامر خلف21607
7860############المراغةباصونة االعداديةندا عالء ابراهيم محمد21608
7560############المراغةباصونة االعداديةندا ياسر احمد محمد21609
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8060############المراغةباصونة االعداديةنداء محمود احمد حسين21610
7254############المراغةباصونة االعداديةنرمين خالد محمد سيد21611
6144############المراغةباصونة االعداديةنورالهدى محمد على محمد21612
7858############المراغةباصونة االعداديةنوره احمد محمود عزالعرب21613
78.560############المراغةباصونة االعداديةهند حاتم محمد هاشم21614
7745############المراغةباصونة االعداديةورده سيد عبد هللا محمد21615
7544############المراغةباصونة االعداديةوسام جمال محمد عبد الحميد21616
7351############المراغةباصونة االعداديةوفاء طارق عبد النبى محمد21617
7658.5############المراغةباصونة االعداديةوالء محمود عبد الرحيم احمد21618
6747############المراغةباصونة االعداديةيارا محمد هاشم احمد21619
6654############المراغةباصونة االعداديةياسمين محسن الدردير عزام21620
7256############المراغةباصونة االعداديةياسمين موسى البدرى احمد21621
5950############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةابراهيم محمد احمد عبد السميع21622
6658############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد السيد انور سالم21623
4745############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد السيد سالم محمد21624
4046############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد السيد علي عبد اللطيف21625
4149############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد حسين احمد محمد21626
7058.5############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد حمدي فرغل تمام21627
7451############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد خلف عبد الرحمن احمد21628
7959.5############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد سمير احمد رجب21629
4347############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد عاطف جابر عبد اللطيف21630
6950############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد عبد الرحمن محمد السيد21631
4551############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد عبد الرحيم علي عبد الرحيم21632
4343############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد عبد العال احمد احمد21633
4545############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد علي هاشم عبد الواهب21634
4841############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد فتحى محمد محمد21635
4139############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد محمد احمد احمد21636
6344############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد محمد احمد محمد حسن21637
6350############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد محمد احمد محمد21638
5646############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد محمد السيد شحاته21639
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5350############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد محمد حسن محمد21640
5351############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد محمد خلف محمد21641
6347############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد محمد عبد الحميد احمد21642
5340############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد محمد عبد الحميد محمود21643
6758.5############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاحمد محمود على محمود21644
4535############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةادهم عمران يسين حسن21645
5146############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةادهم هانى محمود محمد21646
5137############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسامه محمد حجازي سليمان21647
5237############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسامه محمد محمد عبد الوهاب21648
5339############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسالم احمد امين احمد21649
6146############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسالم السيد مغربى السيد21650
4642############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسالم جمال بخيت قنديل21651
5843############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسالم عادل فهمى السيد21652
5438############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسالم محمد ابوضيف محمد21653
5346############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسالم محمد احمد عمران21654
4745############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسالم محمد امين ابو الحمد21655
5853############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسالم محمد عبد العال البكرى21656
4545############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسالم محمد محمد احمد21657
7551############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسالم محمود احمد السيد21658
5244############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسماعيل محمد اسماعيل احمد21659
5957############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاالمير محمد طه عبد هللا21660
4845############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةالحسينى محمد محمد محمد21661
7251############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةالسيد احمد خلف السيد21662
5440############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةالسيد محمد السيد قبيصى21663
5535############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةامام على حافظ احمد21664
4531############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةامجد احمد عبد الحافظ ابراهيم21665
4539############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةايمن حمدي احمد ابو الحمد21666
4535############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةايوب ذكري موريس حكيم21667
4235############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةبخيت ابو الوفا محمد ابو الوفا21668
4338############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةبخيت محسن احمد عبد الاله21669
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4135############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةبدران محمود على هالل21670
4234############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةبسام ابوبكر محمود عثمان21671
ضوان التوني امين21672 4234############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةبهاء ر
4437############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةبيشوى يوسف خلف فهمى21673
7650############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةحسام حسن عبد السميع عبد المغيث21674
5042############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةحسام حمدى احمد ابو الحمد21675
4835############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةحسام محمود بخيت محمد21676
4631############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةحسانين جابر هاشم فرغل21677
5139############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةحسانين محمد محمد حسانين21678
8049############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةحسن احمد حسن هاشم21679
7152############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةحسن حسين عبد الحميد محمد21680
6250############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةحسن مصطفى اسماعيل محمد21681
5134############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةحسين محسن خلف احمد21682
4544############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةحماده احمد ديوش على21683
4341############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةحمدي ابراهيم احمد احمد21684
4236############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةحمدي ابراهيم عبد الرحيم علي21685
4941############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةخالد احمد محمد بخيت21686
4641############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةرائد موحد هللا على الحاج يحى21687
4939############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةسالم عاطف سالم عبد الرحمن21688
4541############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةسعد محمد سعد حمدون21689
4239############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةشحاته بخيت شحاته ابراهيم21690
4142############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةشحاته محمود محمد شحاته21691
4741############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةشريف فايز عبد الحافظ محمد21692
4341############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةصبرى جمال على خليفه21693
4543############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةضياء ممدوح محمد السيد21694
5047############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةطارق السيد على حميد21695
7556############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةطلعت خالد محمد على21696
4039############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعادل مفتي عبد المعتمد عبد المجيد21697
4340############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعادل ممدوح محمد عبد الحميد21698
4540############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبد الحميد حمدي عبد الحميد هاشم21699
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5040############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبد الحميد محمد عبد الحميد حسين21700
4239############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبد الرحمن احمد محمد احمد21701
7148############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبد الرحمن حسن عبد الرحمن محمد21702
4847############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبد الرحمن صابر محمدين محمد21703
4442############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبد الرحيم محمد عبد الرحيم قاسم21704
4441############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبد الرؤف الضبع على عبد الجواد21705
4547############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبد السميع بحر عبد العزيز هاشم21706
4548############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبد العال السيد احمد علي21707
4344############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبد العزيز ياسر حسنى حافظ21708
5447############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبد هللا احمد مصباح قبيصى21709
4549############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبد هللا شحاته عبد العال شحاته21710
7858############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبد هللا صابر ابو السباع عوض21711
6045############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبد هللا عبد العال يوسف يوسف21712
5944############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبد هللا محمد السيد قبيصى21713
5341############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبد هللا محمد صادق محمد21714
6954############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبد هللا محمود محمد الطاهر21715
7254############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبد هللا مصطفى محمد عبده21716
7755############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبد هللا ياسر احمد غانم21717
4248############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبد المجيد محمد عبد المعتمد عبد المجيد21718
4242############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعزت السيد ابو السباع احمد21719
اله احمد21720 5044############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعالء امين عبد ال
4540############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعالء حسني اليمني محمد21721
6446############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعلى احمد فراج على21722
4646############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعلى بخيت ابراهيم على21723
7958############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعلى حسن على محمد21724
4750############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعلى عادل على عبدربه21725
4249############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعلى قدرى احمد عبد الحافظ21726
5245############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعلى محمد بخيت جنيدى21727
4639############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعلى محمد عربى السنوسى21728
6143############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعلى محمد على احمد21729
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6145############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعمر خلف بدرى حسن21730
5645############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعمر عادل امبابى محمد21731
5048############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعمر عبد العال على عبد اللطيف21732
5747############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعمرو احمد منير نورالدين21733
6146############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعمرو خالد السيد احمد21734
5447############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعمرو خلف احمد ابو الحمد21735
5448############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعمرو عبد المجيد محمد عبد المجيد21736
4747############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةفارس شعبان عبد المعبود احمد21737
5847############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةفتح هللا احمد محمد ادم21738
5148############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةفيصل حشمت اسماعيل عبد المجيد21739
4742############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةكرم كامل ابو الفضل تمام21740
5240############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةكريم ابو اليمين عطاهللا ابو اليمين21741
4340############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةكريم صالح محمد عبد الرحيم21742
4146############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةكمال الدين السيد محمود محمد21743
78.557############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد احمد بخيت السيد21744
6449############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد احمد محمد عبد العزيز21745
4940############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد السيد عثمان عارف21746
4945############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد السيد محمود السيد21747
5042############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد السيد محمود عباس21748
4538############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد باشندى محمد امين21749
5549############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد جمال احمد سليمان21750
5446############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد جمال زين العابدين محمد21751
5444############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد جمال محمد عبد المجيد21752
4235############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد حمدي احمد جاب هللا21753
40.538############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد خلف احمد عبد الاله21754
4542############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد رشاد عبد الحميد محمد21755
6646############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد رفعت احمد نور الدين21756
6250############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد صابر امين عبد اللطيف21757
6243############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد صابر محمد ابو اليزيد21758
5943############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد عادل ابو الحمد عبد الرحمن21759
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4741############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد عباس عبد الحفيظ عباس21760
40.539############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد محمود حسين علي21761
8057############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد ناجى محمد عبد المقصود21762
6545############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد هواري محمد اسماعيل21763
7859.5############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمود احمد محمد عبد هللا21764
5548############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمود السيد احمد محمد21765
5046############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمود حمدي حسين السيد21766
4639############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمود حمدي عبد الرؤف الربيعي21767
4938############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمود صالح محمود محمد21768
4842############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمود عبد الحافظ احمد عبد الحافظ21769
7750############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمود مجاهد احمد احمد21770
4946############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمود محمد احمد سالم21771
4140############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمود محمد حسين علي21772
5146############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمود محمد خليفه عبد النبي21773
6648############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمود محمد سعد حمدون21774
5641############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمود محمد عبد العال السيد21775
4134############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمود ناجي محمد محمد21776
4743############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمختار خلف محمد عبد اللطيف21777
7051############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمصطفى حسن عبد الرحمن ابو ضيف21778
6547############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمصطفى عدلى محمد ابو الوفا21779
7755############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمصطفى على عبد اللطيف السيد21780
4938############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمصطفى محمود عبد العزيز هاشم21781
4843############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةممدوح احمد السيد هاشم21782
7350############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةممدوح وحيد عبد الرحمن احمد21783
5643############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةناصر احمد محمد عبد اللطيف21784
4843############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنور عبد الباسط حسن السيد21785
5138############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةهاني محمد ابوضيف احمد21786
4542############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةهشام بخيت امين احمد21787
4342############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةوليد علي محمود محمد21788
6243############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةياسر حمدي حسن السيد21789
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5640############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةياسر ناجى السيد ابراهيم21790
5453############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةيسري احمد يسري عبد اللطيف21791
7055############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةيسى رضا منير توفيلس21792
5243############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةيسى نادى زكى عوض21793
4246############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةيوسف احمد عبد الحميد حسن21794
6954############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةيوسف خلف عبد هللا عبد الرحيم21795
5453############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةيوسف رافت محمد محمد21796
4950############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةيوسف رفعت مهنى مغربى21797
4340############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةيوسف محمد عبد الرزاق سليمان21798
5149############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةيوسف محمد عبد هللا ابراهيم21799
7254############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةيوسف منصور فرغل محمد21800
6750############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاروه محمد احمد محمد21801
7758############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاروه نبيل محمد احمد21802
6549############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسراء عبد المجيد محمد عبد المجيد21803
5647############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسماء احمد سعد حمدون21804
5852############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسماء صبرى احمد ادم21805
7153############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسماء عثمان حسن توفيق21806
6655############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسماء على عبد الحميد على21807
5956############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسماء قاصد خير محمد عبد المجيد21808
5642############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسماء محمد محمد ابراهيم21809
6853############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسماء محمود عبد الحفيظ محمد الغول21810
6752############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاسماء ناصر ابو الحمد ابو الحمد21811
الزهراء21812 عصام الدين اسماعيل عبد 78.559.5############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةالحميد
7851############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةالزهراء على عبد الاله عثمان21813
6333############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةالهام عبد الجابر حمزه عبد الوهاب21814
7052############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاماني مجدي التوني شحاته21815
5033############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةامل احمد محمد احمد21816
4833############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةامل عاطف احمد عبد الرحمن21817
5534############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةاميره محمد محمد عبد الحميد21818
5832############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةانجى ظريف صدقى ابراهيم21819
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5636############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةانشراح صدقي محمد السيد21820
7046############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةايمان حمدى على عبد اللطيف21821
5832############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةايمان صالح عبد العزيز هاشم21822
7041############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةايمان عبد الرحمن ابو اليزيد محمد21823
6943############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةايمان عبد الرحمن محمود محمد21824
7858############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةايمان محمد السيد امين21825
7454############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةايمان مصطفى عبد النبى احمد21826
8060############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةايه احمد بحر الحضري21827
5438############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةايه جمال عبد الحميد الصغير21828
6334############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةايه خلف احمد عبد الوهاب21829
7339############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةايه مهني خلف عباس21830
ت ضاحى حسين21831 5934############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةبدور راف
5632############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةبسمه ابو الفضل عبد السالم سليمان21832
7356############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةبسمه حسين بخيت المهدى21833
6948############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةبهيه محمد الدكرونى محمدين21834
7759.5############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةجيهان عادل عبد الحميد محمود21835
7449############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةخديجه محمود محمد حسن21836
7560############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةخلود جمال حسين محمد21837
6955############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةدعاء سامح احمد اسماعيل21838
4838############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةدعاء ممدوح محمد فوزى21839
4849############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةدنيا ابراهيم امين عبد الرحمن21840
7760############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةدنيا عبد العال محمد عبد العال21841
78.555############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةدينا جمال حسين احمد21842
7554############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةدينا عادل جابر سليم ابراهيم21843
6446############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةدينا محمد زايد عبد الحميد21844
7551############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةرازان صالح احمد محمد21845
7355############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةرانيا ابو المجد عمر عبد العال21846
يا محمد على المصرى21847 5434############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةران
7251############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةرانيا محمود محمد عبد الحميد21848
6953############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةرحمه حمدى محمود احمد21849
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7960############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةرحمه صالح محمد احمد21850
5545############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةرحمه ناجى محمود محمد21851
7858############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةريهام حمدي عبد الحميد محمد21852
4832############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةساميه احمد السيد الغول21853
7042############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةساميه خلف شعبان عويضه21854
7746############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةساميه محمد عبد العال عبد الحليم21855
6555############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةسحر السيد االغا عبد الرؤف21856
8053############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةسلوى عبد الكريم محمود شحاته21857
4341############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةسماح محمد على عبدربه21858
6033############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةسميره محمد على احمد21859
7751############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةسناء محمد محمد محمد21860
7849############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةشاهندا على حسن حوده21861
5635############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةشرين محمد عبد السميع عبد المغيث21862
8059############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةشهد السيد اسماعيل عبد الرحيم21863
8060############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةشهد محمد محمد عبد الرحمن21864
6037############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةشهد محمود حافظ همام21865
6542############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةشيماء حنفى على البدرى21866
5539############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةشيماء محمد حسنين عبد السميع21867
5338############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةشيماء ممدوح امبابى محمد21868
7655############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةشيماء وليد جمال بخيت21869
79.557############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةصابرين السيد عبد اللطيف ابراهيم21870
5841############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةصابرين وحيد احمد محجوب21871
7244############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعبير جمال محمد السيد21872
7451############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعزه اسماعيل محمد بخيت21873
4030############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعزه جمال محمد بخيت21874
7040############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعفاف عياد عجيب لوس21875
5137############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعال محمد عبد الحميد حسانين21876
6534############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةفاطمه السيد عبد الرحيم عبد الواهب21877
7754############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةفاطمه حسن عبد الرحمن محمد21878
5235############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةفاطمه محمود محمد قاسم21879
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6437############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةكريمه حسن محمد على21880
78.548############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةكريمه محمد عبد الاله احمد21881
6245############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةليلي ادهم اسماعيل عبد المجيد21882
4435############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحاسن محمود عبد الحميد محمد21883
5333############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمرفت امين حسن عبد الحليم21884
5535############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمرفت قريش عبد الرحيم احمد21885
5034############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمرفت محمود كريم عامر21886
5534############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمروه حاتم عبد العاطى ابو الحمد21887
6033############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمروه محمود هاشم عبد الواهب21888
4636############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمنا على هاشم عبد الواهب21889
4333############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمنار السيد ابوضيف محمد21890
6238############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمنار حنفى عبد العال صبره21891
6735############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمنار عبد المنعم اسماعيل محمد21892
79.560############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمنه هللا السيد طويل البال عبد الصمد21893
7758############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمنى حسين عبد الرحمن ابوضيف21894
7743############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمنى محمود حسن محمد21895
7957############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمى مسعد بحر الحضرى21896
79.553############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةناديه صابر عبد الكريم احمد21897
4838############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنانسى عز محمد شحاته21898
6842############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنجاه عبد الفتاح احمد ابوبكر21899
6244############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنجوى عبد الحميد عبد العال عبد الصمد21900
6245############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةندا عاطف محمد محمود21901
6946############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةندا محمد عمر عبد العال21902
6646############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنرمين جمال محمد عبد الوهاب21903
6951############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنرمين هشام محمد هاشم21904
6647############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنسمه احمد عبد الفتاح قاسم21905
5440############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنسمه احمد محمد عبد الرحمن21906
6542############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنسمه عادل عبد الاله عبد الوهاب21907
6439############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنسمه مرزوق عبد الحميد عبد العال21908
8058############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنشوى عبد الجواد محمد عبد الجواد21909
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4743############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنعمه سمير عبد الحافظ الزهري21910
5035############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنورا عبد الرحمن انور سالم21911
5744############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنورا عبد السميع محمد محمد21912
6847############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنورا كرم حسن محمد21913
6145############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنوران مصطفى محمد عبده21914
6145############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنورهان السيد بخيت محمد21915
6044############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنورهان شحته عجيب واصف21916
7248############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنورهان محمد احمد عبد هللا21917
6147############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنورهان محمد محمود محمد21918
4144############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةنورهان محمود السيد محمد21919
5554############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةهاجر عبد الرحيم احمد على21920
5252############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةهاله عبده ثابت محمد21921
7655############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةهبه السيد ابو الحمد على21922
7055############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةهدى عبد الرحمن عبد الاله محمد21923
5348############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةهدير مجاهد عبد الحفيظ احمد21924
4950############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةهناء محمد حسن ابو اليزيد21925
5048############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةوفاء جمال محمد عبد العزيز21926
6755############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةوالء محمود محمد احمد21927
4736############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةيارا خلف محمد محمد21928
5547############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةياسمين احمد عبد اللطيف ابودهب21929
6648############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةياسمين بخيت احمد ايوب21930
6135############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةيوستينا عونى نعيم عطاهللا21931
6751############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىابو بكر احمد محمد بكر21932
7157############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىاحمد الحسين احمد عبد الرحيم21933
4847############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىاحمد السيد عز الدين ابو الحسن21934
8059.5############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىاحمد جمال محمد عبد العليم21935
احمد21936 عبد الوارث عبد المقصود عبد 7253############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىالوارث
6950############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىاحمد على بيومى ابو العدب21937
5436############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىاحمد هريدى محمد هريدى21938
7649############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىاسالم صابر السيد احمد21939
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5445############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىاسالم محمود على محمد21940
6551############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىاسماعيل وليد محمود اسماعيل21941
7755############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىالسيد عاطف كمال جاد الرب21942
5545############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىحسان خلف السيد على21943
6652############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىحسين رجب حسين عبد العال21944
4936############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىخلف محمود خلف خليفه21945
7356############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىشعبان محروص محمد محمود21946
7460############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىعبد الحكم محمد الكيالنى عبد الوارث21947
6048############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىعبد الرحمن احمد احمد جمعه21948
7453############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىعبد الرحمن فتحى محمد عبد العال21949
6953############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىعبد هللا رمضان حافظ نجدى21950
7153############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىعبد هللا شمس محمد شلبى21951
7153############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىعلى جنيدى السيد مبارك21952
6841############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىكريم رمضان عبد العال متولى21953
8059.5############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىكيرلس خلف كامل ابراهيم21954
79.558############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىكيرلس موريس فرج لبيب21955
4235############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمحمد اخليف عثمان احمد21956
8060############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمحمد حمدى حسين على21957
7658############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمحمد رجب حسين عبد العال21958
78.557############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمحمد رمضان احمد محمد21959
7856############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمحمد سمير سعد الدين فضل21960
7060############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمحمد صبرى على السيد21961
ف فتحى محمد21962 5448############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمحمد عاط
6351############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمحمد عشرى فتحى احمد21963
5951############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمحمد عطيه عبد اللطيف عطيه21964
7355############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمحمد عمر محمد السيد21965
5138############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمحمد محمود السيد عبد الوارث21966
7250############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمحمد محمود عبد الظاهر مبارك21967
7758############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمحمد محمود عبد العال مناع21968
6652############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمحمود السيد ابو العال شحاته21969
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5148############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمحمود خلف هللا محمد ابراهيم21970
6145############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمحمود رمضان على احمد21971
6748############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمحمود صابر محمود عبد الاله21972
6454############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمحمود محمد حافظ نجدى21973
7059############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىموسى خليفه موسى ابراهيم21974
راهيم21975 قى رشدى اب 5248############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىيسى وف
5244############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىيوسف محمد رمضان هريدى21976
7553############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىاسراء ثابت السيد مبارك21977
78.560############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىاسراء صفوت محمد فضل21978
4432############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىامانى على حنفى محمد21979
6754############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىاميره احمد عبد الرحيم خليفه21980
7858############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىاميره السيد محمود محمد21981
7859############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىاميره محمد احمد ابو الحسن21982
7859.5############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىايناس ايوب غالى ميخائيل21983
7060############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىايه حازم عبد السالم عبد الحليم21984
7659############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىايه محمود محمد موسى21985
5348############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىدنيا الجنيدي احمد بالل21986
7658############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىدينا حسين عوض السيد21987
7859.5############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىرضوى خالد لطفى عبد هللا21988
7657############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىسماح انور خلف هللا الريانى21989
7958############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىشهد كمال سعد ابو ضيف21990
78.558############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىشهيره خلف محمد ابراهيم21991
78.559############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىشيماء الحسينى حافظ السيد21992
6153############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىشيماء السيد المهدى عبد النبى21993
5444############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىعلياء سمير محمود بيومى21994
5445############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىفاطمه عبد الرحمن عبد العظيم احمد21995
7153############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىفاطمه عبد اللطيف عبد العال عبد العليم21996
5645############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىكاترين نبيه فتحى صادق21997
8060############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمريم الوليد ابو الحسن بهيج21998
6050############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمريم عاطف سناده عطيه21999
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8060############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمنه هللا رمضان احمد الريانى22000
7547############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمنه هللا نور الدين محمد ابو ضيف22001
4348############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمنى سمير عبد الرحمن عبد الحليم22002
79.557############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىمنى نادى حسين عبد العال22003
7856############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىندا اشرف عز الدين ابو ضيف22004
5950############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىنوره الجرف محمود بالل22005
7956############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىنوره محمد السيد عبد النعيم22006
8054############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىنورهان رمضان قبيصى ابراهيم22007
4836############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىنورهان عادل جاد الرب فراج22008
6052############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىنورهان محمود السيد ابراهيم22009
6752############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىهاجر ايمن الصغير هريدى22010
7850############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىهاجر رفعت سعد الدين ابو ضيف22011
6248############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىهدير وجيه رياض معوض22012
8059############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىوفاء محمود السيد عبد النبى22013
4343############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىياسمين فتوح عبد السالم ابراهيم22014
4540############المراغةبنى وشاح للتعليم االساسىيامنه السيد اسماعيل حسن22015
5747############المراغةالعطوة تعليم اساسىاحمد رمضان البدرى يحيى22016
5847############المراغةالعطوة تعليم اساسىاحمد عاطف عبد اللطيف حجازى22017
7753############المراغةالعطوة تعليم اساسىايهاب على فتحى محمد22018
7451############المراغةالعطوة تعليم اساسىتامر فيصل سيد احمد22019
5037############المراغةالعطوة تعليم اساسىثابت محمد ثابت محمد22020
6245############المراغةالعطوة تعليم اساسىحاتم السيد محمد عبد العال22021
5737############المراغةالعطوة تعليم اساسىحاتم سليم محمود سليم22022
6043############المراغةالعطوة تعليم اساسىعبد العزيز مرسى جاب هللا مرسى22023
6042############المراغةالعطوة تعليم اساسىعمرو عبد الخالق محمود حالوه22024
5952############المراغةالعطوة تعليم اساسىكريم صبرى سالمه خليفه22025
6245############المراغةالعطوة تعليم اساسىكريم عمر فاضل عبد الحليم22026
6954############المراغةالعطوة تعليم اساسىمحمد احمد السيد احمد22027
5545############المراغةالعطوة تعليم اساسىمحمد اسماعيل عبد المولى اسماعيل22028
7856############المراغةالعطوة تعليم اساسىمحمد عبد العال احمد السيد22029
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6240############المراغةالعطوة تعليم اساسىمحمد عصام السيد احمد22030
5947############المراغةالعطوة تعليم اساسىمحمود السيد محمود محمد22031
7860############المراغةالعطوة تعليم اساسىمحمود محروص احمد عبد اللطيف22032
5937############المراغةالعطوة تعليم اساسىمحمود محمد سالمه خليفه22033
7453############المراغةالعطوة تعليم اساسىمروان ناصر محمد عبد السالم22034
6741############المراغةالعطوة تعليم اساسىمينا عادل فخرى توماس22035
7454############المراغةالعطوة تعليم اساسىيوسف شعبان احمد عبد الكريم22036
6740############المراغةالعطوة تعليم اساسىاسراء غندور السيد على22037
6637############المراغةالعطوة تعليم اساسىاسماء عبد اللطيف الليثى السيد22038
7755############المراغةالعطوة تعليم اساسىاسماء محمود عبده محمد22039
7156############المراغةالعطوة تعليم اساسىامل على احمد محمد22040
6053############المراغةالعطوة تعليم اساسىامنيه رمضان ابراهيم احمد22041
5951############المراغةالعطوة تعليم اساسىامنيه عاطف ابوضيف عبد هللا22042
5956############المراغةالعطوة تعليم اساسىاميره السيد حامد احمد22043
5357############المراغةالعطوة تعليم اساسىايمان خلف محمد عبد السالم22044
6455############المراغةالعطوة تعليم اساسىايه فرج شحاته ادم22045
6255############المراغةالعطوة تعليم اساسىدينا جمال عبد اللطيف محمد22046
يا صالح الدين احمد عبد الكريم22047 5151############المراغةالعطوة تعليم اساسىران
6151############المراغةالعطوة تعليم اساسىرحاب السيد سالمان على22048
6745############المراغةالعطوة تعليم اساسىغاده محسن خليفه عبد اللطيف22049
7659############المراغةالعطوة تعليم اساسىلمياء عبد الباسط احمد محمد22050
6957############المراغةالعطوة تعليم اساسىمارينا ممدوح خلف جاد22051
4754############المراغةالعطوة تعليم اساسىمارينا نصحى وهبه عوض22052
4952############المراغةالعطوة تعليم اساسىمريم السيد عبد العزيز محمد22053
6554############المراغةالعطوة تعليم اساسىمريم حسن كمال محمد22054
7056############المراغةالعطوة تعليم اساسىمريم شحاته فريج غطاس22055
6158############المراغةالعطوة تعليم اساسىمنه هللا محمد عبد النعيم احمد22056
5256############المراغةالعطوة تعليم اساسىمنه محمد احمد محمد22057
6353############المراغةالعطوة تعليم اساسىمياده محسن خليفه عبد الطيف22058
7156############المراغةالعطوة تعليم اساسىنيرمين السيد محمد السيد22059
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7457############المراغةالعطوة تعليم اساسىهايدى حسن ابراهيم حسن22060
ة الجديدة تعليم اساسىابرام عماد منير تداوس22061 7160############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىاحمد اسامه احمد على22062 7052############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىاحمد ايمن السيد حمزه22063 7258############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىاحمد عبد العليم محمد الصغير22064 6852############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىاحمد عبد الناصر على الصغير22065 5346############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىاحمد عماد ضاحى حامد22066 7756############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىاحمد محمد السيد محمد22067 5542############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىاسالم عزت السيد احمد22068 7158############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىاسالم مدكور ضاحى حامد22069 6848############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىبسام فرغل السيد محمود22070 6755############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىجرجس ممدوح منير بخيت22071 7555############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىجون اشرف الديب شحاته22072 7456############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىخليفه على احمد نوح22073 5148############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىسيد صابر محمد السيد22074 7255############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىعبد هللا احمد محمد عبد هللا22075 6655############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىعيد الديب محمود محمد22076 5956############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىكيرلس عاطف شحاته بباوى22077 7057############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىكيرلس مجدى ناير معوض22078 6356############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىمحمد الضبع محمود محمد22079 6153############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىمحمد جمال زايد احمد22080 6653############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىمحمد حلمى عبد اللطيف محمد22081 5944############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىمحمد خليل على محمد22082 8060############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىمحمد طارق رمضان محمد22083 4546############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىمحمد عبد الناصر محمد شيبه الحمد22084 7956############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىمحمد على احمد نوح22085 7154############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىمحمود احمد محمود محمد22086 5855############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىمحمود خالد عبد الرحيم محمد22087 7056############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىمصطفى عيد عبد اللطيف محمد22088 7960############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىمينا انيس ماهر معوض22089 5748############المراغةالسمارن
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ة الجديدة تعليم اساسىمينا كميل عيسى جوده22090 7658############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىنور نزيه السبد على22091 5647############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىونس رافت بخيت شحاته22092 6855############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىيس شنوده جادهللا شنوده22093 7354############المراغةالسمارن
انى فرج عبد هللا22094 ة الجديدة تعليم اساسىيسى روم 4543############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىيعقوب جرجس عزيز ميخائيل22095 7556############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىيوسف شعبان محمد عالم22096 7352############المراغةالسمارن
صام محمد محمد22097 ة الجديدة تعليم اساسىاسماء ع 79.560############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىامل رفعت فهمى عيسى22098 7357############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىامنيه عبد الراضى السيد احمد22099 7960############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىايثار محمد عبد العظيم عيد22100 8060############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىدعاء عبد الصبور خضيرى الحلبى22101 6560############المراغةالسمارن
و القاسم السيد محمد22102 نا اب ة الجديدة تعليم اساسىدي 7760############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىزينب عاطف على محمد22103 7354############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىصباح فرج بباوى فرج22104 6558############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىعال اسماعيل على محمد22105 7559############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىفرحه شعبان محمد عبد هللا22106 7760############المراغةالسمارن
دا عماد نظيم موسى22107 ة الجديدة تعليم اساسىفلورن 6760############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىليلى صابر محمد السيد22108 6830############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىمارتينا وحيد راضى ابراهيم22109 7659############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىمريم رومانى منير بخيت22110 7459############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىمريم عادل جرجس بخيت22111 7860############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىمريم محمد احمد محمد22112 7659############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىمنار فيصل عبد اللطيف اسماعيل22113 7660############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىمنار كمال محمد عمر22114 7660############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىمنه هللا عيد محمد دسوقى22115 74.559.5############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىنورهان حليم بخيت موسي22116 7557############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىنورهان مصطفى على محمد22117 7760############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىيارا عالء عبد الفتاح محمد22118 78.559.5############المراغةالسمارن
ة الجديدة تعليم اساسىيوستينا الديب عيسى جوده22119 8060############المراغةالسمارن
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69.556############المراغةالعمور االعدادية المشتركةاحمد ابو العزايم عبد الرحيم محمد22120
78.556############المراغةالعمور االعدادية المشتركةاحمد السيد محمد خضيرى22121
7757############المراغةالعمور االعدادية المشتركةاحمد حسين احمد حسين22122
7255############المراغةالعمور االعدادية المشتركةاحمد صالح محمد الصغير22123
7759############المراغةالعمور االعدادية المشتركةبيمن ايمن جاب هللا شنوده22124
8059############المراغةالعمور االعدادية المشتركةجوزيف لطيف سعيد جوده22125
7860############المراغةالعمور االعدادية المشتركةخالد حسانبن محمد محمود22126
7960############المراغةالعمور االعدادية المشتركةديفيد عاطف كامل عطيه22127
8060############المراغةالعمور االعدادية المشتركةزياد عبد اللطيف محمود احمد22128
7050############المراغةالعمور االعدادية المشتركةسعد محمد سعد محمد22129
8060############المراغةالعمور االعدادية المشتركةعالء مهدى محمد عبد الرحيم22130
7053############المراغةالعمور االعدادية المشتركةفادى عصام فايز يوسف22131
8059############المراغةالعمور االعدادية المشتركةكريم ياسر السيد احمد22132
8059############المراغةالعمور االعدادية المشتركةكيرلس جرد فرنساوى ناشد22133
7155############المراغةالعمور االعدادية المشتركةمحمد شريف محمد كرون22134
5954############المراغةالعمور االعدادية المشتركةمحمد صابر احمد خليل22135
7030############المراغةالعمور االعدادية المشتركةمحمد عاطف ابو العدب احمد22136
6253############المراغةالعمور االعدادية المشتركةمحمود جالل شمس محمد22137
7758############المراغةالعمور االعدادية المشتركةمصطفى احمد محمد السيد22138
7854############المراغةالعمور االعدادية المشتركةممدوح محمد فهمى محمد22139
7557############المراغةالعمور االعدادية المشتركةمؤمن ابراهيم محمود محمد22140
7258############المراغةالعمور االعدادية المشتركةهدرا ايليه جبره عازر22141
5737############المراغةالعمور االعدادية المشتركةيوسف شعبان محمد ابراهيم22142
7655############المراغةالعمور االعدادية المشتركةاسراء ناصر فاهم محمد22143
7454############المراغةالعمور االعدادية المشتركةاسماء محمد السيد محمود22144
7860############المراغةالعمور االعدادية المشتركةاالء محمد زين الدين محمد22145
78.559############المراغةالعمور االعدادية المشتركةايه خضيرى محمود احمد22146
8059############المراغةالعمور االعدادية المشتركةبسنت على مقبول طسن22147
7958############المراغةالعمور االعدادية المشتركةجورجت عزت لطفى زكيان22148
8058############المراغةالعمور االعدادية المشتركةدميانه نصحى فرنساوى ناشد22149
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7259############المراغةالعمور االعدادية المشتركةرحاب محمد على محمد22150
5452############المراغةالعمور االعدادية المشتركةرضوه احمد احمد ابو زيد22151
7658############المراغةالعمور االعدادية المشتركةشهد الهادي احمد محمد22152
7858.5############المراغةالعمور االعدادية المشتركةشهد على محمود احمد22153
6957############المراغةالعمور االعدادية المشتركةمريانه برزى قرياقص شحاته22154
7758############المراغةالعمور االعدادية المشتركةمريم هانى فهيم توفيق22155
7757############المراغةالعمور االعدادية المشتركةملك خلف بخيت عبد النعيم22156
7557############المراغةالعمور االعدادية المشتركةملك ناصر فاهم محمد22157
7758############المراغةالعمور االعدادية المشتركةمنار محمد عبد الرحمن احمد22158
78.559.5############المراغةالعمور االعدادية المشتركةمى محمود عطى محمد22159
7960############المراغةالعمور االعدادية المشتركةميار فتحى محمد احمد22160
6356############المراغةالعمور االعدادية المشتركةميرنا صبحي فهيم ابراهيم22161
7560############المراغةالعمور االعدادية المشتركةندى السيد احمد عبد البارى22162
6451############المراغةالعمور االعدادية المشتركةندى السيد حمدى امبابى22163
7356############المراغةالعمور االعدادية المشتركةنسمه احمد بيومى خضيرى22164
6656############المراغةالعمور االعدادية المشتركةهاجر ممدوح على محمود22165
7860############المراغةالعمور االعدادية المشتركةوسام جمال خلف توفيق22166
6655############المراغةالعمور االعدادية المشتركةوالء السيد الغول احمد22167
7156############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىابراهيم خضيرى عبد العال احمد22168
4848############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىاحمد محمد احمد ابراهيم22169
6152############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىاحمد هانى عيد محمود22170
7155############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىالسيد عالء السيد احمد22171
6546############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىشنوده سعيد صبرى سعيد22172
7555############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىصالح احمد يونس عبد الكريم22173
7558############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىعبد الرحمن صالح ابو الحسن مصطفى22174
7655############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىعبد الرحمن عبد السميع ابو اليزيد محمد22175
7356############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىعمر عبد السالم سالم مراد22176
راهيم22177 ب محمد اب 6956############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىكريم رج
7656############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىكريم عبد العظيم طه عبد الكريم22178
7357############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىمحمد احمد احمد السيد22179
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7557############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىمحمد صالح على محمد22180
6654############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىمحمد هانى عيد محمود22181
6855############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىمصطفى احمد عبد الاله سقاو22182
6657############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىمصطفى اشرف عبد السالم عبد السالم22183
6557############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىمينا رضا اريس عبد النور22184
7760############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىاسماء عبد المحترم امبابى محمد22185
7860############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىامنيه خلف احمد على22186
ب محمود محمد22187 7259.5############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىبخيته رج
7860############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىبسمه خالد شحاته احمد22188
7560############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىبسنت ايهاب اريس عبد النور22189
6953############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىتغريد ايمن يونس عبد الكريم22190
7659############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىتغريد يسرى احمد مازن22191
7559############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىخلود هانى محمد على22192
7559############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىدميانه يوسف فهمى يوسف22193
7659############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىدنيا محمد احمد السيد22194
رى على22195 7558.5############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىرغده عبد العاطى وزي
5849############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىزهراء احمد قبيصى محمد22196
7859############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىشهد البدرى محمد زيدان22197
6649############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىشهد غريب محمود عبد الخير22198
7458############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىمنه شعبان محمد ابراهيم22199
6956############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىمنه عبد النبى محمد احمد22200
7256############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىنعمه عادل محمد احمد22201
7759.5############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىنورهان عبد الناصر عبد االخر محمد22202
ت فواز موسى22203 7860############المراغةنجع الجاليله للتعليم االساسىيوستينا راف
6451############المراغةنجع الكماش االعداديةاحمد محمد احمد عبد الاله22204
78.560############المراغةنجع الكماش االعداديةاحمد محمد محمود احمد22205
5245############المراغةنجع الكماش االعداديةاحمد محمود رمضان احمد22206
7451############المراغةنجع الكماش االعداديةاحمد محمود محمد عبد العال22207
7659############المراغةنجع الكماش االعداديةالسيد محمد السيد عصمان22208
6245############المراغةنجع الكماش االعداديةالشعراوى الصغير محمد علي22209
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7758############المراغةنجع الكماش االعداديةاندرو اشرف بشير خليل22210
7455############المراغةنجع الكماش االعداديةباسم ظريف عونى توفيق22211
7654############المراغةنجع الكماش االعداديةبسام جمال امبابي عبد اللطيف22212
7454############المراغةنجع الكماش االعداديةخالد محمد احمد خضيرى22213
7748############المراغةنجع الكماش االعداديةخالد محمد عثمان محمد22214
8060############المراغةنجع الكماش االعداديةعبد الرحمن على قبيصى احمد22215
7355############المراغةنجع الكماش االعداديةعبد العزيز صابر محمد عطيه هللا22216
5138############المراغةنجع الكماش االعداديةعبد اللطيف محمد محمود عبد اللطيف22217
78.555############المراغةنجع الكماش االعداديةعبد هللا حسن ابو النعمان توفيق22218
7452############المراغةنجع الكماش االعداديةعبد هللا محمد حسين محمود22219
7655############المراغةنجع الكماش االعداديةفارس على رشوان مرعى22220
7759############المراغةنجع الكماش االعداديةكاظم صالح ابو ضيفذ محمد22221
7860############المراغةنجع الكماش االعداديةمحمد ابو العلمين فتحى على22222
6756############المراغةنجع الكماش االعداديةمحمد ابو الفضل محمد ابراهيم22223
6654############المراغةنجع الكماش االعداديةمحمد اشرف ابراهيم امبابي22224
7559############المراغةنجع الكماش االعداديةمحمد عاطف احمد محمد22225
7960############المراغةنجع الكماش االعداديةمحمد عنتر عبده محمد22226
6354############المراغةنجع الكماش االعداديةمحمد قناوى عبد الظاهر عبد الصمد22227
7659############المراغةنجع الكماش االعداديةمحمد محي الدين عبد الرحمن ابو الوفا22228
7359############المراغةنجع الكماش االعداديةمحمد مصطفى محمد عبد الغنى22229
6957############المراغةنجع الكماش االعداديةمحمود حسن على الزهرى22230
7359############المراغةنجع الكماش االعداديةمصطفي ابو ضيف محمد السيد22231
5352############المراغةنجع الكماش االعداديةمصطفي شعبان عبد ربه محمود22232
7558############المراغةنجع الكماش االعداديةمصطفي محمود ابراهيم السيد22233
6848############المراغةنجع الكماش االعداديةمعاذ خالد السيد محمد22234
6855############المراغةنجع الكماش االعداديةمؤمن عزالدين عبده محمد22235
6555############المراغةنجع الكماش االعداديةهشام السيد محمود محمد22236
7760############المراغةنجع الكماش االعداديةيوسف رافت مملوك بباوى22237
7760############المراغةنجع الكماش االعداديةيوسف شعبان علي قبيصى22238
7159############المراغةنجع الكماش االعداديةاسماء ايمن ابو اليزيد صديق22239
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7660############المراغةنجع الكماش االعداديةامل خلف احمد ابراهيم22240
7659############المراغةنجع الكماش االعداديةايات محمد محمود ابو اليزيد22241
78.559############المراغةنجع الكماش االعداديةايه محمد احمد ابو اليزيد22242
6056############المراغةنجع الكماش االعداديةايه محمد فتحى على22243
7458############المراغةنجع الكماش االعداديةايه محمود محمد مزيرق22244
7659############المراغةنجع الكماش االعداديةبسمه حسن عبد الاله ابراهيم22245
6750############المراغةنجع الكماش االعداديةبسمه عبد الصابور محمد بيومى22246
8060############المراغةنجع الكماش االعداديةبسمه يحيي فتحي عبد اللطيف22247
7656############المراغةنجع الكماش االعداديةجنات محمود الدسوقى محمود22248
8060############المراغةنجع الكماش االعداديةدنيا عبد العاطي حسني السيد22249
6659############المراغةنجع الكماش االعداديةرحاب احمد محمود محمد22250
6051############المراغةنجع الكماش االعداديةرحمه توفيق احمد محمد22251
7157############المراغةنجع الكماش االعداديةرحمه محمد حسني شحاته22252
6859.5############المراغةنجع الكماش االعداديةزينب القرش محمد ابوضيف22253
78.559.5############المراغةنجع الكماش االعداديةشهد عبد الرحيم احمد جمعه22254
7556############المراغةنجع الكماش االعداديةصفاء عيد فتوح عبد العظيم22255
5248############المراغةنجع الكماش االعداديةعبير اشرف محمد احمد22256
7553############المراغةنجع الكماش االعداديةعبير محمود احمد السيد22257
6749############المراغةنجع الكماش االعداديةفاطمه عبد الناصر السيد محمد22258
7154############المراغةنجع الكماش االعداديةفاطمه محمود احمد حافظ22259
7559.5############المراغةنجع الكماش االعداديةمريان حليم ملك بباوى22260
6555############المراغةنجع الكماش االعداديةمريم على احمد عبد الحافظ22261
7660############المراغةنجع الكماش االعداديةمريم محمد محمود احمد22262
7660############المراغةنجع الكماش االعداديةمريم منصور سند فرح22263
7860############المراغةنجع الكماش االعداديةمريم هاني عبد الحميد ابو الوفا22264
6749############المراغةنجع الكماش االعداديةمنار عبد العال محمد احمد22265
7559############المراغةنجع الكماش االعداديةمنار محمد قبيصى عباس22266
6256############المراغةنجع الكماش االعداديةمنه السيد عبد الاله ابراهيم22267
6352############المراغةنجع الكماش االعداديةمها السيد محمد حافظ22268
7759############المراغةنجع الكماش االعداديةمي محمود عبد اللطيف عبد الهادى22269
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7156############المراغةنجع الكماش االعداديةنانسى السيد زهر الورد عبد الصمد22270
7758############المراغةنجع الكماش االعداديةنانسى صبحى كمال بخيت22271
7659.5############المراغةنجع الكماش االعداديةنجوى السيد احمد مزيرق22272
7558############المراغةنجع الكماش االعداديةنورهان بدر الدين محمود محمد22273
4551############المراغةنجع الكماش االعداديةنورهان رمضان علي ابراهيم22274
7860############المراغةنجع الكماش االعداديةهايدى عاصم احمد محمد22275
5953############المراغةنجع الكماش االعداديةهدير اشرف جيوشى محمود22276
5734############المراغةنجع الكماش االعداديةهدير ياسر فتحى عبد اللطيف22277
7658.5############المراغةنجع الكماش االعداديةياسمين رمضان على محمد22278
7258.5############المراغةالغريزات ع بنينابانوب شكري جاد عوض22279
7157############المراغةالغريزات ع بنينابراهيم اشرف ابوطالب محمد22280
6557############المراغةالغريزات ع بنينابراهيم حسان السيد ابراهيم22281
7358.5############المراغةالغريزات ع بنينابراهيم زايد احمد عبد الرحمن22282
7156############المراغةالغريزات ع بنينابراهيم علي محمود عقل22283
7656############المراغةالغريزات ع بنينابراهيم محمد اخمد حموده22284
7358############المراغةالغريزات ع بنيناحمد  ثروت حسن  محمود22285
7759.5############المراغةالغريزات ع بنيناحمد  حمدى  السيد حسن22286
5353############المراغةالغريزات ع بنيناحمد  محمد  حافظ  احمد22287
7254############المراغةالغريزات ع بنيناحمد  منتصر  احمد  محمد22288
وبكر فتح هللا احمد22289 7558.5############المراغةالغريزات ع بنيناحمد اب
6153############المراغةالغريزات ع بنيناحمد اشرف محمد احمد22290
5051############المراغةالغريزات ع بنيناحمد حسنى انور حسن22291
4646############المراغةالغريزات ع بنيناحمد صبرى بخيت عبد العال22292
4946############المراغةالغريزات ع بنيناحمد صالح محمود مسعود22293
5356############المراغةالغريزات ع بنيناحمد عبد الرحمن محمد عبد الظاهر22294
4952############المراغةالغريزات ع بنيناحمد عبده محمود احمد22295
5553############المراغةالغريزات ع بنيناحمد محمد عبد الباسط محمود22296
7457############المراغةالغريزات ع بنيناحمد محمد محمد احمد22297
7457############المراغةالغريزات ع بنيناحمد مصطفى عبد الظاهر خضيرى22298
6358############المراغةالغريزات ع بنيناحمد ياسر محمد محمد22299
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7860############المراغةالغريزات ع بنيناسامه اكرام الماظ ابوكالم22300
6952############المراغةالغريزات ع بنيناسالم زكريا السيد محمد22301
6948############المراغةالغريزات ع بنيناسماعيل محمد شعبان على22302
7659############المراغةالغريزات ع بنينبطرس روماني عيسي سعد22303
7856############المراغةالغريزات ع بنينبالل فتحى محمود محمد22304
7659############المراغةالغريزات ع بنينتوماس اشرف رشدى بخيت22305
7455############المراغةالغريزات ع بنينتوماس رمزي خير نوار22306
5643############المراغةالغريزات ع بنينجرجس ماهر سرجيوس ابراهيم22307
7759############المراغةالغريزات ع بنينجون ثروت سليمان عطيه22308
77.559############المراغةالغريزات ع بنينحسام حسن لطفي عبد اللطيف22309
7360############المراغةالغريزات ع بنينحسن سراج ابو الحسن احمد22310
7357############المراغةالغريزات ع بنينخالد عبد البارى معبد همام22311
7859############المراغةالغريزات ع بنينديفد ايمن لبيب حصب هللا22312
ي رمزي صبحي سعد22313 00############المراغةالغريزات ع بنينرام
5347############المراغةالغريزات ع بنينرزق رمضان السيد ابراهيم22314
7755############المراغةالغريزات ع بنينرضا مجدي جاد الكريم عوض22315
7150############المراغةالغريزات ع بنينزياد عبد الناصر احمد محمود22316
7149############المراغةالغريزات ع بنينشوقى يسرى شوقى حسن22317
6553############المراغةالغريزات ع بنينصالح سعد احمد عباس22318
7554############المراغةالغريزات ع بنينصالح محمد الصغير السيد22319
7759############المراغةالغريزات ع بنينصالح الدين علي فواز عبد هللا22320
7557############المراغةالغريزات ع بنينصهيب  جمال  محمد  محمود22321
7659.5############المراغةالغريزات ع بنينضياء محمد محمود الصغير22322
78.560############المراغةالغريزات ع بنينطه  حسين  محمود  السيد22323
7860############المراغةالغريزات ع بنينطه فوزى عبد الموجود ابو زيد22324
7753############المراغةالغريزات ع بنينعبد الرحمن  محمد  سعد  محمد22325
78.560############المراغةالغريزات ع بنينعبد الرحمن احمد محمد بريقي22326
6549############المراغةالغريزات ع بنينعبد الرحمن على محمد احمد22327
عبد22328 الرحمن محمود عبد الحميد عبد 6356############المراغةالغريزات ع بنينالسالم
6545############المراغةالغريزات ع بنينعبد الرحمن هانى محمود محمد22329

(173)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

6247############المراغةالغريزات ع بنينعبد الرحمن يوسف محمد عبد الرحمن22330
5049############المراغةالغريزات ع بنينعبد هللا احمد عبد العال عبد القادر22331
7256############المراغةالغريزات ع بنينعبد هللا اشرف احمد محمد22332
7960############المراغةالغريزات ع بنينعبد هللا حمام محمود محمد22333
7354############المراغةالغريزات ع بنينعبد هللا عيد محمد عبد هللا22334
7558############المراغةالغريزات ع بنينعبد هللا ماهر احمد عبد القادر22335
7058############المراغةالغريزات ع بنينعبد هللا محمد احمد عيسي22336
7760############المراغةالغريزات ع بنينعالء ابراهيم ابو الوفا محمد22337
7760############المراغةالغريزات ع بنينعماد عوني عطاهللا فلتاوؤس22338
6456############المراغةالغريزات ع بنينعمار محمد احمد عبد هللا22339
7157############المراغةالغريزات ع بنينعمرو يسرى محمد حسن22340
5250############المراغةالغريزات ع بنينعياد قاعود غالى قاعود22341
6250############المراغةالغريزات ع بنينفاروق محمد ضاحى عبد الحفيظ22342
7556############المراغةالغريزات ع بنينكريم مجدي جاد الكريم عوض22343
7555############المراغةالغريزات ع بنينكيرلس بهجت راشد مسعود22344
8060############المراغةالغريزات ع بنينكيرلس جرجس وهيب سامي22345
7758############المراغةالغريزات ع بنينكيرلس صابر اسحق بشاى22346
7556############المراغةالغريزات ع بنينكيرلس عاطف مسعود ناشد22347
6552############المراغةالغريزات ع بنينكيرلس ناجي لبيب مسعود22348
78.560############المراغةالغريزات ع بنينمازن محمد احمد احمد22349
4738############المراغةالغريزات ع بنينمجدي ابراهيم احمد سليم22350
5740############المراغةالغريزات ع بنينمحمد  السيد  محمود  محمد22351
5443############المراغةالغريزات ع بنينمحمد  عشرى محمد حسن22352
7250############المراغةالغريزات ع بنينمحمد  محمود  محمد  احمد22353
7356############المراغةالغريزات ع بنينمحمد ابراهيم محروس حسانين22354
7053############المراغةالغريزات ع بنينمحمد احمد السيد عبد هللا22355
4840############المراغةالغريزات ع بنينمحمد احمد فوزى احمد22356
7357############المراغةالغريزات ع بنينمحمد احمد محفوظ السيد22357
5847############المراغةالغريزات ع بنينمحمد احمد محمود احمد22358
6852############المراغةالغريزات ع بنينمحمد اسماعيل ابوطالب محمد22359
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5949############المراغةالغريزات ع بنينمحمد اشرف خليفه عبد العال22360
5238############المراغةالغريزات ع بنينمحمد السيد قبيصى محمد22361
7257############المراغةالغريزات ع بنينمحمد جمال عبد العال عبد القادر22362
4842############المراغةالغريزات ع بنينمحمد حسنى احمد احمد22363
5636############المراغةالغريزات ع بنينمحمد زين العابدين فتحى ابو زيد22364
4642############المراغةالغريزات ع بنينمحمد سعد غيطانى ابودهب22365
5444############المراغةالغريزات ع بنينمحمد عباس عبد الرحمن حسين22366
5539############المراغةالغريزات ع بنينمحمد عبد الباسط محمد على22367
4847############المراغةالغريزات ع بنينمحمد عبد الرحيم حسين احمد22368
6550############المراغةالغريزات ع بنينمحمد عبد الناصر محمد يوسف22369
4935############المراغةالغريزات ع بنينمحمد عبد النعيم عبد هللا محمد22370
4533############المراغةالغريزات ع بنينمحمد عطيه محمود عبد العاطى22371
4436############المراغةالغريزات ع بنينمحمد عالء شحاته ابراهيم22372
7156############المراغةالغريزات ع بنينمحمد على عبد العال سعيد22373
5241############المراغةالغريزات ع بنينمحمد على محمود النجدى22374
6749############المراغةالغريزات ع بنينمحمد عماد الدين محمد احمد22375
5741############المراغةالغريزات ع بنينمحمد فتحي احمد حسن22376
5752############المراغةالغريزات ع بنينمحمد كمال رجب خلف هللا22377
4641############المراغةالغريزات ع بنينمحمد كمال فرج محمود22378
5240############المراغةالغريزات ع بنينمحمد مجدى عبد الخير تسن22379
5837############المراغةالغريزات ع بنينمحمد محمود بركات حامد22380
6847############المراغةالغريزات ع بنينمحمد محمود فتح هللا عبد الرحمن22381
7752############المراغةالغريزات ع بنينمحمد محمود محمد خضيري22382
7553############المراغةالغريزات ع بنينمحمد محمود محمد قبيصى22383
7455############المراغةالغريزات ع بنينمحمد مدحت احمد محمد22384
5547############المراغةالغريزات ع بنينمحمد هريدي حسن شلبي22385
5845############المراغةالغريزات ع بنينمحمود  احمد  محمود  عبد الحليم22386
4942############المراغةالغريزات ع بنينمحمود  الرفاعى  احمد  محمد22387
5241############المراغةالغريزات ع بنينمحمود  خليفه  عبد العال  محمدين22388
7153############المراغةالغريزات ع بنينمحمود  صبرى  حسين  محمد22389
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7553############المراغةالغريزات ع بنينمحمود ابراهيم فوزى نجم22390
6051############المراغةالغريزات ع بنينمحمود حنفى محمود بخيت22391
5642############المراغةالغريزات ع بنينمحمود شعبان محمد عبد القادر22392
4540############المراغةالغريزات ع بنينمحمود عبد الرحيم الشافعى احمد22393
6246############المراغةالغريزات ع بنينمحمود عبد الرحيم عابدين محمود22394
7754############المراغةالغريزات ع بنينمحمود علي خديوي احمد22395
7658############المراغةالغريزات ع بنينمحمود فايز محمد غالب22396
5544############المراغةالغريزات ع بنينمحمود فوزى مزيد عبد الرحمن22397
40.539############المراغةالغريزات ع بنينمحمود محمد احمد محمد22398
5039############المراغةالغريزات ع بنينمحمود محمد محمود سقاو22399
7454############المراغةالغريزات ع بنينمروان ابراهيم محمود عبد العال22400
6547############المراغةالغريزات ع بنينمروان عبد المبدى سعد مرسى22401
5751############المراغةالغريزات ع بنينمروان محمد عبد العال عبد الرحيم22402
7753############المراغةالغريزات ع بنينمروان محمود بخيت عبد الواهب22403
5848############المراغةالغريزات ع بنينمصطفى  احمد  انور  محمد22404
مصطفي22405 عبد العزيز عبد العال عبد 4634############المراغةالغريزات ع بنينالقادر
4932############المراغةالغريزات ع بنينمؤمن رمضان محمد محمد22406
4544############المراغةالغريزات ع بنينمينا  ماهر  عزيز  زكى22407
5252############المراغةالغريزات ع بنينمينا الضبع شهيد بخيت22408
8060############المراغةالغريزات ع بنينمينا ايمن جرجس صادق22409
6249############المراغةالغريزات ع بنينمينا ايمن رشدي بخيت22410
75.556############المراغةالغريزات ع بنينمينا صبرى فهمى بسكالس22411
6649############المراغةالغريزات ع بنيننصر عبد السميع عبد العال محمد22412
4635############المراغةالغريزات ع بنينهابيل طلعت هابيل صادق22413
4939############المراغةالغريزات ع بنينهاني السيد احمد مصطفي22414
6958.5############المراغةالغريزات ع بنينهيثم محمد حسين محمود22415
5044############المراغةالغريزات ع بنينوجيه  صبرى  فهمى  فلتاؤؤس22416
7959############المراغةالغريزات ع بنينويصا عماد الديب جبره22417
6353############المراغةالغريزات ع بنينيسطس باسم اقالديوس عبد النور22418
6858############المراغةالغريزات ع بنينيسى لبيب جميل عوض22419
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7558############المراغةالغريزات ع بنينيسى مفدى مريد زخارى22420
7358.5############المراغةالغريزات ع بنينيسي عهدي منيب يوسف22421
4841############المراغةالغريزات ع بنينيسي كمال لمعي بسكالس22422
5351############المراغةالغريزات ع بنينيوسف احمد محمد بهيج22423
5343############المراغةالغريزات ع بنينيوسف محمد السيد عبد القوى22424
5048############المراغةالغريزات  االعدادية بناتاحالم احمد محمد ابوزيد22425
5155############المراغةالغريزات  االعدادية بناتاحالم عيد ياسين ابراهيم22426
5752############المراغةالغريزات  االعدادية بناتاروى السيد محمد محمد22427
ج اشرف احمد ابراهيم22428 6250############المراغةالغريزات  االعدادية بناتاري
5438############المراغةالغريزات  االعدادية بناتاسراء خلف محمد عبد الحميد22429
7358############المراغةالغريزات  االعدادية بناتاسراء صالح عارف الصغير22430
7959############المراغةالغريزات  االعدادية بناتاسراء محمود غريب ابو السعود22431
6556############المراغةالغريزات  االعدادية بناتاسراء يوسف عبد الحفيظ على22432
7859############المراغةالغريزات  االعدادية بناتاسماء محمود احمد احمد22433
6350############المراغةالغريزات  االعدادية بناتاسماء محمود عبد هللا سقاو22434
6354############المراغةالغريزات  االعدادية بناتاالميره عبد هللا محروص محمد22435
5450############المراغةالغريزات  االعدادية بناتامل احمد محمود محمد22436
7459.5############المراغةالغريزات  االعدادية بناتامل السيد احمد محمد22437
6255############المراغةالغريزات  االعدادية بناتامل سعودى احمد عبد هللا22438
5650############المراغةالغريزات  االعدادية بناتامل عبد الكريم خلف عبد العال22439
7858############المراغةالغريزات  االعدادية بناتانتصار سعودى ابو الحمد احمد22440
6960############المراغةالغريزات  االعدادية بناتانعام محمد ابراهيم محمد22441
7659.5############المراغةالغريزات  االعدادية بناتاولوجيا سمير سامي ميخائيل22442
7358############المراغةالغريزات  االعدادية بناتايمان احمد عطيفى محمود22443
4543############المراغةالغريزات  االعدادية بناتايمان جمال محمود سقاو22444
ضان محمد عبد القادر22445 5954############المراغةالغريزات  االعدادية بناتايمان رم
7054############المراغةالغريزات  االعدادية بناتايمان محمد التونى عمر22446
6450############المراغةالغريزات  االعدادية بناتايمان محمود عبد هللا محمد22447
6150############المراغةالغريزات  االعدادية بناتايناس رافت منير رياض22448
7758############المراغةالغريزات  االعدادية بناتايه قناوي بخيت عبد العال22449
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حليم22450 ه محمد احمد عبد ال 5939############المراغةالغريزات  االعدادية بناتاي
5133############المراغةالغريزات  االعدادية بناتايه محمد احمد مهاود22451
7152############المراغةالغريزات  االعدادية بناتايه محمد محمد عبد الرحيم22452
7756############المراغةالغريزات  االعدادية بناتبسمه يسري احمد محمد22453
7642############المراغةالغريزات  االعدادية بناتتسنيم سعدالدين محمد غالب22454
7654############المراغةالغريزات  االعدادية بناتتغريد احمد عبد العال محمد22455
6136############المراغةالغريزات  االعدادية بناتتغريد عبد هللا محمد عبد هللا22456
5536############المراغةالغريزات  االعدادية بناتتغريد محمد محمود محمد22457
6636############المراغةالغريزات  االعدادية بناتتهانى عطا حسنى زكى22458
7658############المراغةالغريزات  االعدادية بناتجهاد عماد ابراهيم محمد22459
7858############المراغةالغريزات  االعدادية بناتجوليانا ريمند عزيز سلوانس22460
7760############المراغةالغريزات  االعدادية بناتحسناء بخيت السيد محمد22461
7455############المراغةالغريزات  االعدادية بناتحسناء ناصر ابو المجد سليم22462
7753############المراغةالغريزات  االعدادية بناتدعاء عالء عبد الستار احمد22463
7656############المراغةالغريزات  االعدادية بناتدنيا اشرف فتحى عبد هللا22464
6242############المراغةالغريزات  االعدادية بناتدنيا سعودي احمد عبد الخالق22465
6033############المراغةالغريزات  االعدادية بناتدينا شعبان احمد عبد الرحمن22466
6747############المراغةالغريزات  االعدادية بناتدينا على احمد على22467
7657############المراغةالغريزات  االعدادية بناتدينا محمد ابو الوفا محمد22468
7757############المراغةالغريزات  االعدادية بناترانيا جمال محمود عبد الاله22469
7353############المراغةالغريزات  االعدادية بناترحاب عاطف ضاحى احمد22470
6046############المراغةالغريزات  االعدادية بناترحمه السيد عزالدين السيد22471
8060############المراغةالغريزات  االعدادية بناترغده عادل احمد محمد22472
8059############المراغةالغريزات  االعدادية بناترنا احمد عبد الرحمن مرجان22473
7355############المراغةالغريزات  االعدادية بناترنا رافت سعيد جرجس22474
8060############المراغةالغريزات  االعدادية بناترويدا شلبي محمد احمد22475
6755############المراغةالغريزات  االعدادية بناتريم احمد محمد الراوي22476
7458############المراغةالغريزات  االعدادية بناتريناد عبد الباسط سعد مرسي22477
6153############المراغةالغريزات  االعدادية بناتريهام محمود عبد السالم احمد22478
7053############المراغةالغريزات  االعدادية بناتزبيده سيد محمود قبيصى22479
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7356############المراغةالغريزات  االعدادية بناتزهراء ابراهيم علي عبد الاله22480
5953############المراغةالغريزات  االعدادية بناتزهراء ممدوح كمال محمد22481
6453############المراغةالغريزات  االعدادية بناتزينب  ضاحى  محمود  بكر22482
راهيم محمد22483 نب السيد اب 7753############المراغةالغريزات  االعدادية بناتزي
7155############المراغةالغريزات  االعدادية بناتساره شعبان احمد عبد القادر22484
ضان محمد22485 78.558############المراغةالغريزات  االعدادية بناتسلمه السيد رم
6745############المراغةالغريزات  االعدادية بناتسندس ماهر جاد الكريم حافظ22486
7348############المراغةالغريزات  االعدادية بناتسهام مرتضى ضيف بخيت22487
راهيم هريدى احمد22488 78.560############المراغةالغريزات  االعدادية بناتشهد اب
7046############المراغةالغريزات  االعدادية بناتشهد حمدي احمد محمد22489
7457############المراغةالغريزات  االعدادية بناتشهد عبد الحميد عبد العال عبد القادر22490
7055############المراغةالغريزات  االعدادية بناتشهد محمد محمود محمد22491
7958############المراغةالغريزات  االعدادية بناتشيرين محمد السيد عبد الرحمن22492
6744############المراغةالغريزات  االعدادية بناتشيماء كمال فرج محمود22493
6038############المراغةالغريزات  االعدادية بناتصابرين ابراهيم عبد الحافظ عبد هللا22494
5842############المراغةالغريزات  االعدادية بناتصابرين احمد محفوض ابوحلقه22495
7150############المراغةالغريزات  االعدادية بناتصابرين محمد محمد محروص22496
5838############المراغةالغريزات  االعدادية بناتعائشه عبد الكريم محمود بخيت22497
5839############المراغةالغريزات  االعدادية بناتعبير محمد احمد بريقى22498
6439############المراغةالغريزات  االعدادية بناتغاده رجب محمود عبد العاطى22499
5940############المراغةالغريزات  االعدادية بناتغاده رجب نورالدين محمد22500
8059.5############المراغةالغريزات  االعدادية بناتغاده سامى محمود احمد22501
78.560############المراغةالغريزات  االعدادية بناتفاتن محروص علي عبد الاله22502
7037############المراغةالغريزات  االعدادية بناتفاطمه حشمت الصغير ابوعدس22503
5737############المراغةالغريزات  االعدادية بناتفرحه عيد محمود محمد22504
7659############المراغةالغريزات  االعدادية بناتكالرا كمال فهمي جرجس22505
6957############المراغةالغريزات  االعدادية بناتماجي ماجد عفيفي عويضه22506
6953############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمارتينا صابر رزق هللا رفله22507
6742############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمارتينا كمال نجيب جرجس22508
7556############المراغةالغريزات  االعدادية بناتماريز هانى خيرى شفبق22509
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7859############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمارينا صبري فايز حكيم22510
77.557############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمرنا اكرم فهمى بشاره22511
7757############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمروه السيد محمد عبد العال22512
5534############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمريم احمد فتحي مزيد22513
7655############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمريم امير حنا زكي22514
7756############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمريم ايمن لبيب زخارى22515
7039############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمريم حسنى على محمد22516
7459############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمريم صبحي بشرى زكيان22517
7453############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمريم عبد الشهيد فهيم بخيت22518
7656############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمريم عبد الناصر احمد احمد22519
7758############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمريم كرم مسعود عويضه22520
يان22521 7858############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمريم مجدي فوزى زك
5936############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمريم ناشد سناده شنوده22522
6243############المراغةالغريزات  االعدادية بناتملك محمد امجد عيسى22523
5435############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمنار السيد احمد عبد الخير22524
4938############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمنار عبد الحكيم عبد الباسط عيسي22525
5735############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمنار عيد احمد جالل22526
7860############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمنار عيد محمود محمد22527
7239############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمنال صبري عطا هللا بسطا22528
ضان علي عبد العال22529 7447############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمنه هللا رم
6856############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمنه شعبان دريس عبد الرحمن22530
7059.5############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمنه ممدوح عبد السالم عبد السالم22531
6560############المراغةالغريزات  االعدادية بناتمها السيد محمود علي22532
78.559############المراغةالغريزات  االعدادية بناتميرنا نشات لبيب حصب هللا22533
7760############المراغةالغريزات  االعدادية بناتميالنيا ناصر لبيب اسعيد22534
6058############المراغةالغريزات  االعدادية بناتناهد احمد محمود جبر22535
6255############المراغةالغريزات  االعدادية بناتنجالء ناصر ابوطالب محمد22536
00############المراغةالغريزات  االعدادية بناتنجوى ابراهيم فوزي نجم22537
7358############المراغةالغريزات  االعدادية بناتندا خالد محمد محمود22538
7058############المراغةالغريزات  االعدادية بناتندا عبد العال احمد السيد22539
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7860############المراغةالغريزات  االعدادية بناتندا محمود على عبد العال22540
7357############المراغةالغريزات  االعدادية بناتندى عاطف عبده احمد22541
5857############المراغةالغريزات  االعدادية بناتنسمه ناصر شحاته محمد22542
6556############المراغةالغريزات  االعدادية بناتنورا احمد محمود الزهرى22543
8060############المراغةالغريزات  االعدادية بناتنورا فتحي احمد نصير22544
7860############المراغةالغريزات  االعدادية بناتنوران محمد احمد قبيصي22545
7760############المراغةالغريزات  االعدادية بناتنورهان احمد خضيري قبيصي22546
5649############المراغةالغريزات  االعدادية بناتنورهان احمد محمد عبد هللا22547
6554############المراغةالغريزات  االعدادية بناتنورهان عبد الناصر محمود محمد22548
7559############المراغةالغريزات  االعدادية بناتهاجر احمد محمود على22549
7056############المراغةالغريزات  االعدادية بناتهاجر حامد سيد سالم22550
5548############المراغةالغريزات  االعدادية بناتهاجر عبد الظاهر احمد محمد22551
6960############المراغةالغريزات  االعدادية بناتهاجر محمد محمود عقل22552
6258############المراغةالغريزات  االعدادية بناتهبه احمد فتح هللا ابو الحسن22553
4945############المراغةالغريزات  االعدادية بناتهبه السيد محمود محمد22554
5853############المراغةالغريزات  االعدادية بناتهبه محمد عبد العال محمود22555
5757############المراغةالغريزات  االعدادية بناتهدى شعراوى محمد عطيه22556
79.560############المراغةالغريزات  االعدادية بناتهدي عبد الباسط محمد ابو السعود22557
6153############المراغةالغريزات  االعدادية بناتهويدا شعراوى محمد عطيه22558
5552############المراغةالغريزات  االعدادية بناتهيالنه عونى حليم سعيد22559
79.560############المراغةالغريزات  االعدادية بناتوفاء  حجازى  احمد  محمود22560
7457############المراغةالغريزات  االعدادية بناتوفاء محمد عبد الحفيظ بخيت22561
6158############المراغةالغريزات  االعدادية بناتياسمين احمد علي محمد22562
5855############المراغةالغريزات  االعدادية بناتياسمين عصام محمود عباس22563
5243############المراغةالغريزات  االعدادية بناتياسمين محمد شوقى نوح22564
5852############المراغةالغريزات  االعدادية بناتياسمين محمد محمود محمد22565
5955############المراغةالغريزات  االعدادية بناتيوانا كامل بشاره عطيه22566
7760############المراغةالغريزات  االعدادية بناتيوستينا ايمن صبحى شاكر22567
7760############المراغةالغريزات  االعدادية بناتيوستينا خلف بشاره سعيد22568
7360############المراغةالغريزات  االعدادية بناتيوستينا نداء لبيب حسب هللا22569
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76.556############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينابانوب عاطف اسرائيل سولاير22570
6044############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينابانوب فوزى كامل جادالرب22571
7749############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنيناحمد اسعد السيد مجاهد22572
7749############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنيناحمد جمال احمد شحاته22573
6448############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنيناحمد جمال عبد الرحيم عبد النعيم22574
7149############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنيناحمد حسام احمد عطيه22575
6249############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنيناحمد حسام عبد اللطيف ابوضيف22576
7659############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنيناحمد خلف عبد العال السيد22577
78.559############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنيناحمد شوقي فرغل وزيرى22578
5642############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنيناحمد عبد السالم احمد حسن22579
4739############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنيناحمد عبد الاله حافظ عبد العال22580
5542############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنيناحمد على السيد فاضل22581
7542############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنيناحمد عيد عبد الفضيل محمد22582
6248############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنيناحمد فتحي محمود عبد العال22583
78.560############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنيناحمد محمد رشاد محمد22584
5942############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنيناحمد محمد عبد الوهاب عبد الرحيم22585
7859############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنيناحمد محمود احمد على22586
4030############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنيناسالم احمد عبد القادر احمد22587
7559.5############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنيناسالم محمد خضيرى عبد الجليل22588
7444############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنيناسالم محمود احمد سالمه22589
7244############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنيناسالم محمود احمد على22590
7449############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينافرايم كارتر جرجس سوارس22591
7854############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنيناالمير احمد فرغل عبد العال22592
6842############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينالسيد اشرف فرغل عبد اللطيف22593
7860############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينامونيوس ايمن لوقا راشد22594
5644############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينامين خلف امين عبد الغفار22595
5640############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينبهاء اسماعيل حسين الصغير22596
7041############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينتوماس يوسف حليم قدوس22597
5339############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينحافظ عابد حافظ بريقى22598
7760############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينحبيب سمير حبيب لطفى22599
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5739############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينحسن خالد محمد دياب22600
7441############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينحسن صفوت السيد احمد22601
7342############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينحسن عبد الناصر حسن محمد22602
6341############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينحسين راضى بريقى السيد22603
7142############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينخلف محمد خلف دياب22604
6938############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينرامى نور الدين حمدون احمد22605
7445############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينرائد شعبان فرغل محمد22606
6840############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينسامى عصام عبد المنعم منصور22607
7849############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينشريف احمد عبد اللطيف رضوان22608
7643############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينشنوده عزمى نابلى كويسه22609
5937############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينصابر البدرى محمود بكرى22610
7142############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينطارق احمد عبد اللطيف رضوان22611
5955############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينطارق محمد عبد هللا الحيحى22612
79.555############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينطه محمد طه محمد22613
7654############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينعبد الرحمن احمد على ابراهيم22614
78.557############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينعبد الرحمن ايمن عبد الرحيم محمد22615
7243############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينعبد الرحمن شعبان عبد العاطى ابراهيم22616
7856############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينعبد الرحمن محمد عبد العظيم احمد22617
6851############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينعبد اللطيف السيد عبد اللطيف حفنى22618
5848############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينعبد اللطيف شريف عبد اللطيف احمد22619
عبد22620 هللا عبد العظيم عبد الرحيم 4042############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينعزيزالدين
4246############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينعلى السيد محمود احمد22621
5448############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينعيد حسانين احمد حسانين22622
5547############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينفرج عبد االخر حسن احمد22623
7554############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينكيرلس عزت صبحى عطيه22624
5549############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمجدى السيد احمد محمود22625
7554############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمد  عاطف  عمر محمد22626
5248############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمد احمد سيد فرغلى22627
4637############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمد السيد احمد محمود22628
6855############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمد السيد بخيت السيد22629
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7358############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمد ايمن محمد خليفه22630
4343############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمد جمال فتحى محمود22631
4646############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمد حمدى محمد احمد22632
7551############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمد رشاد يونس فرغل22633
7551############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمد رفاعى احمد عبد الرسول22634
7652############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمد سيد خضيرى عبد الجليل22635
7246############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمد سيف اليزل كريم محمد22636
5741############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمد صالح صبحى محمد22637
6650############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمد عبد الحميد احمد سالم22638
5344############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمد عبد الحميد عبد الفتاح احمد22639
6650############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمد عبد الاله احمد محمد22640
5138############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمد عبد الناصر محمد بخيت22641
6246############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمد عماد محمد خليفه22642
5042############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمد محمد السيد خليفه22643
4441############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمود ابوزيد محمد قبيصى22644
5748############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمود السيد عبد العزيز عبد العظيم22645
4339############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمود حسنين محمود محمد22646
6643############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمود خلف عبد اللطيف حافظ22647
4442############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمود رجب حسين سليمان22648
4339############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمود صادق صديق محمد22649
5844############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمود صالح الدين حافظ عبد العال22650
4340############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمود كمال محمد احمد22651
5041############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمود مرسى عبد اللطيف مرسى22652
6550############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمحمود ناصر محمود على22653
5346############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمرجان رسمى كامل ميخائيل22654
7757############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمروان  صفوت عبد العزيز عبد الرسول22655
7056############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمصطفى احمد قبيصى احمد22656
7759.5############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمصطفى جمال احمد عبد الغفار22657
6649############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمصطفى رفعت خلف سالم22658
مصطفى22659 عبد القادر عبد اللطيف عبد 4848############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينالقادر
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7855############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمصطفى محمود على محمد22660
5246############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمصطفى مرشد عبد الباسط يحيا22661
4943############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمؤمن محمود عبد الرحمن محمد22662
6352############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينميشيل ناجح شوقى حكيم22663
8059.5############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينمينا فايز وهيب فكرى22664
7555############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينهشام محمود السيد عبد النعيم22665
6449############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينوجدى جوده عياد غبروس22666
4843############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينوليد احمد فتحي احمد22667
7756############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينوليد محمد عبد العليم عبد الرحيم22668
7758.5############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينيسى رافت جابر سعيد22669
6957############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينيسى سمرى كمال فلتس22670
7658.5############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينيسى عادل كامل جندى22671
7154############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينيسى فوزى شوقى زكى22672
7656############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينيسى ناصف يونان بولس22673
6049############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينيوسف خلف خليفه شحاته22674
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7552############المراغةالشهيد رياض المشتركة عاروه عيد عبد الفضيل محمد22675
7853############المراغةالشهيد رياض المشتركة عاروى احمد عيسى زيد22676
78.558############المراغةالشهيد رياض المشتركة عاسراء زين العابدين فتحى السيد22677
راهيم محمد22678 7857############المراغةالشهيد رياض المشتركة عاسماء احمد اب
8060############المراغةالشهيد رياض المشتركة عاسماء احمد عبد الحميد بدوى22679
7751############المراغةالشهيد رياض المشتركة عاسماء السيد حنفى حسن22680
7645############المراغةالشهيد رياض المشتركة عاسماء السيد محمد محمد22681
6148############المراغةالشهيد رياض المشتركة عاسماء حافظ متولى السيد22682
8058.5############المراغةالشهيد رياض المشتركة عاشراق اشرف احمد عبد الوهاب22683
7958############المراغةالشهيد رياض المشتركة عاشراق اشرف عبد النبى عبد الغفار22684
7858############المراغةالشهيد رياض المشتركة عاالء اكرم عبد النبى عبد الغفار22685
7858############المراغةالشهيد رياض المشتركة عاالء حسانين محمد عليو22686
7650############المراغةالشهيد رياض المشتركة عامال عاطف ابراهيم خليفه22687
6044############المراغةالشهيد رياض المشتركة عامال فرغل عبد النبى فرغل22688
7952############المراغةالشهيد رياض المشتركة عامانى عبد العال عبد اللطيف بريقى22689
6534############المراغةالشهيد رياض المشتركة عاميره فتحى محمد عبد هللا22690
7854############المراغةالشهيد رياض المشتركة عايه ثروت محمد محمود22691
7856############المراغةالشهيد رياض المشتركة عايه عبد العاطى شلبى عبد العال22692
6832############المراغةالشهيد رياض المشتركة عايه عصام السيد محمد22693
8036############المراغةالشهيد رياض المشتركة عايه على عبد العال على22694
7939############المراغةالشهيد رياض المشتركة عبسمله بهاءالدين عبد العال حافظ22695
7658############المراغةالشهيد رياض المشتركة عحبيبه محمد جاد احمد22696
6640############المراغةالشهيد رياض المشتركة عحسناء عبد النبى عبد العال حسن22697
7039############المراغةالشهيد رياض المشتركة عخلود خالد فرغل محمد22698
يانه عدلى فوزى عازر22699 7742############المراغةالشهيد رياض المشتركة عدم
7341############المراغةالشهيد رياض المشتركة عدنيا حشمت احمد سليمان22700
4732############المراغةالشهيد رياض المشتركة عدنيا عبد العال فرغل عبد العال22701
7640############المراغةالشهيد رياض المشتركة عدنيا عبد النبى احمد عبد الحليم22702
7237############المراغةالشهيد رياض المشتركة عرانيا محمد احمد السيد22703
7242############المراغةالشهيد رياض المشتركة عرجاء ضاحى محمود  احمد22704
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78.553############المراغةالشهيد رياض المشتركة عرحمه احمد عبد العال محمد22705
4434############المراغةالشهيد رياض المشتركة عرشا على كمال الدين على22706
7543############المراغةالشهيد رياض المشتركة عرضه محمود محمد قبيصى22707
7657############المراغةالشهيد رياض المشتركة عرغده عبد الباسط العربى فرغل22708
7849############المراغةالشهيد رياض المشتركة عروضه خلف عبد المطلب قبيصى22709
5937############المراغةالشهيد رياض المشتركة عزينب حسن محمد شحاته22710
7959############المراغةالشهيد رياض المشتركة عساره مرزوق موسى عويضه22711
6532############المراغةالشهيد رياض المشتركة عسعاد على محمود على22712
8060############المراغةالشهيد رياض المشتركة عسلوى عبد العاطى السيد عبد العاطى22713
5942############المراغةالشهيد رياض المشتركة عسماح متحت احمد سليمان22714
7639############المراغةالشهيد رياض المشتركة عشربات محمد معز احمد22715
7646############المراغةالشهيد رياض المشتركة عشهد جمعه محمد دياب22716
7645############المراغةالشهيد رياض المشتركة عشهد عبد الرحيم نجدى عبد الرحيم22717
6336############المراغةالشهيد رياض المشتركة عشيرين رفعت صابر شوق22718
راهيم خليفه22719 6846############المراغةالشهيد رياض المشتركة عشيماء اسعد اب
78.559############المراغةالشهيد رياض المشتركة عشيماء االمير على  محمد22720
5549############المراغةالشهيد رياض المشتركة عشيماء عبد المولى محمد عبد المولى22721
6337############المراغةالشهيد رياض المشتركة عصفاء شبيب ثابت احمد22722
6251############المراغةالشهيد رياض المشتركة عصفاء محمد صبرى محمد22723
5446############المراغةالشهيد رياض المشتركة ععبير محمد وفدى محمد22724
7142############المراغةالشهيد رياض المشتركة عفاطمه احمد محمد يوسف22725
8058.5############المراغةالشهيد رياض المشتركة عكرستينا عهدى عطا هللا عبد هللا22726
7450############المراغةالشهيد رياض المشتركة عكريمه خالد عنتر احمد22727
7254############المراغةالشهيد رياض المشتركة علبنى محمود عبد اللطيف ابوضيف22728
6337############المراغةالشهيد رياض المشتركة عمادونا عايد شهدى جادالرب22729
7855############المراغةالشهيد رياض المشتركة عمرنا عبد هللا  عياد عبد هللا22730
6840############المراغةالشهيد رياض المشتركة عمروه محمد احمد عبد العال22731
7755############المراغةالشهيد رياض المشتركة عمريانه البدرى كمال فلتس22732
5640############المراغةالشهيد رياض المشتركة عمريم خير فهمى جادالرب22733
78.559.5############المراغةالشهيد رياض المشتركة عمريم سمير قادر عازر22734
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5337############المراغةالشهيد رياض المشتركة عمريم صبحى فهيم مجلع22735
7847############المراغةالشهيد رياض المشتركة عمريم طلعت توماس بطرس22736
7743############المراغةالشهيد رياض المشتركة عمريم عاطى سعد مسعد22737
4640############المراغةالشهيد رياض المشتركة عمريم كمال كامل جادالرب22738
7742############المراغةالشهيد رياض المشتركة عمريم ناصف شوقى حكيم22739
6055############المراغةالشهيد رياض المشتركة عملك جالل دسوقى ابو المجد خالد22740
6636############المراغةالشهيد رياض المشتركة عملك ناصر السيد شافع22741
5050############المراغةالشهيد رياض المشتركة عمنار ممدوح ثابت عبد اللطيف22742
7655############المراغةالشهيد رياض المشتركة عمنال محمد مجاهد اليمنى22743
7858.5############المراغةالشهيد رياض المشتركة عمها الموجي خلف عبد النبى22744
78.555############المراغةالشهيد رياض المشتركة عميرنا عادل بطرس شحاته22745
4531############المراغةالشهيد رياض المشتركة عناريمان مفدى فخرى مرقس22746
78.554############المراغةالشهيد رياض المشتركة عنجالء احمد عبد الرؤف فاضل22747
6041############المراغةالشهيد رياض المشتركة عنجالء فتحى السيد مجاهد22748
6539############المراغةالشهيد رياض المشتركة عندا ناصر محمد محمد22749
7758############المراغةالشهيد رياض المشتركة عندى احمد محمد فاضل22750
7335############المراغةالشهيد رياض المشتركة عنورا محمد احمد على22751
5435############المراغةالشهيد رياض المشتركة عنورهان على حسن محمد22752
ان محمد على محمد22753 8060############المراغةالشهيد رياض المشتركة عنوره
7443############المراغةالشهيد رياض المشتركة عهاجر محمد عبد المقصود  عبد المنعم22754
79.559############المراغةالشهيد رياض المشتركة عهبه عطا اسرائيل سلاير22755
8060############المراغةالشهيد رياض المشتركة عهدى ابراهيم محمود احمد22756
7351############المراغةالشهيد رياض المشتركة عهند السيد عبد العظيم محمد22757
7645############المراغةالشهيد رياض المشتركة عهند رفعت احمد محمد عيسوى22758
7243############المراغةالشهيد رياض المشتركة عورده محمد احمد قاسم22759
7960############المراغةالشهيد رياض المشتركة عياسمين جمال احمد ابراهيم22760
7541############المراغةالشهيد رياض المشتركة عياسمين صفوت بادى سليمان22761
5632############المراغةالشهيد رياض المشتركة عياسمين عبد الخير محمد محمد22762
7149############المراغةالشهيد رياض المشتركة عيوانا جندى كامل جندى22763
78.554############المراغةالشهيد رياض المشتركة عيوستينا الفى بطرس مسعود22764
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5447############المراغةالوقدة تعليم اساسىاحمد العجمى احمد عثمان22765
7252############المراغةالوقدة تعليم اساسىاحمد جمال محمد عبد المنعم22766
7657############المراغةالوقدة تعليم اساسىاحمد حربى محمد على22767
7558############المراغةالوقدة تعليم اساسىاحمد حسن عبد السالم حسن22768
7453############المراغةالوقدة تعليم اساسىاحمد عاطف محمود محمد22769
5246############المراغةالوقدة تعليم اساسىاحمد عبد الحميد محمد زيدان22770
5952############المراغةالوقدة تعليم اساسىاحمد عرابى احمد محمد22771
4843############المراغةالوقدة تعليم اساسىاحمد فتحى احمد كمال الدين22772
6249############المراغةالوقدة تعليم اساسىاحمد قبيصى عابدين درغام22773
4850############المراغةالوقدة تعليم اساسىاحمد محمد عطيفى على22774
6958############المراغةالوقدة تعليم اساسىاحمد محمود احمد محمد22775
6946############المراغةالوقدة تعليم اساسىاحمد محمود عبد اللطيف محمود22776
6149############المراغةالوقدة تعليم اساسىاحمد محمود عبد هللا على22777
6647############المراغةالوقدة تعليم اساسىاحمد محمود محمد السيد22778
5141############المراغةالوقدة تعليم اساسىاحمد مصطفى عبد اللطيف همام22779
5946############المراغةالوقدة تعليم اساسىاحمد وائل احمد محمود22780
7659############المراغةالوقدة تعليم اساسىاسامه عبد الحكيم فكرى محمد22781
5954############المراغةالوقدة تعليم اساسىاسالم محمود عبد الحميد احمد22782
7658############المراغةالوقدة تعليم اساسىاشرف ممدوح عبد  المجلى سليمان22783
4338############المراغةالوقدة تعليم اساسىالسيد نصرالدين السيد على22784
4841############المراغةالوقدة تعليم اساسىايمام محمود زايد ايمام22785
4440############المراغةالوقدة تعليم اساسىبخيت فرغلى بخيت صبره22786
4042############المراغةالوقدة تعليم اساسىبسام مختار محمد احمد22787
7258############المراغةالوقدة تعليم اساسىبشار محمد عبد المقصود السيد22788
6450############المراغةالوقدة تعليم اساسىتامر محمد فتوح عبد الجيد22789
7458.5############المراغةالوقدة تعليم اساسىتوماس هانى عدلى توفيق22790
6145############المراغةالوقدة تعليم اساسىخالد خليفه فتح هللا خليفه22791
7859############المراغةالوقدة تعليم اساسىخالد غالب فهمى محمد22792
5744############المراغةالوقدة تعليم اساسىرافت السيد محمد محمد22793
ريا محتار محمد محمد22794 7859.5############المراغةالوقدة تعليم اساسىزك
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7959.5############المراغةالوقدة تعليم اساسىزياد محمد عبد العليم عبد الرحمن22795
5445############المراغةالوقدة تعليم اساسىسامح شكير ابراهيم عيسى22796
7859############المراغةالوقدة تعليم اساسىسمعان ثروت شوقى ناشد22797
7758############المراغةالوقدة تعليم اساسىعبد الحكيم محمد عبد الحكيم الصغير22798
4951############المراغةالوقدة تعليم اساسىعبد الرحمن السيد حافظ على22799
7156############المراغةالوقدة تعليم اساسىعبد الرحمن عاصم محمد عامر22800
6956############المراغةالوقدة تعليم اساسىعبد اللطيف حسن عبد الحفيظ حسن22801
7357############المراغةالوقدة تعليم اساسىعبد هللا محمد السيد محمد22802
7154############المراغةالوقدة تعليم اساسىعماد احمد محمد عبد الرحيم22803
4544############المراغةالوقدة تعليم اساسىفارس حماده محمد البطالن22804
6652############المراغةالوقدة تعليم اساسىكيرلس بخيت مهنى مسعد22805
5738############المراغةالوقدة تعليم اساسىكيرلس عياد صديق عبد هللا22806
7857############المراغةالوقدة تعليم اساسىمحمد احمد السيد محمد22807
6339############المراغةالوقدة تعليم اساسىمحمد العجمى شوقى ابوضيف22808
5552############المراغةالوقدة تعليم اساسىمحمد حسن احمد السيد22809
7556############المراغةالوقدة تعليم اساسىمحمد حسن عبد اللطيف همام22810
5551############المراغةالوقدة تعليم اساسىمحمد سعودى عبد الظاهر احمد22811
5340############المراغةالوقدة تعليم اساسىمحمد صابر احمد عبد الحافظ22812
5046############المراغةالوقدة تعليم اساسىمحمد صابر عبد السميع محمد22813
6146############المراغةالوقدة تعليم اساسىمحمد عبد الاله قدرى عبد الاله22814
7151############المراغةالوقدة تعليم اساسىمحمد عبد الناصر عبد الحميد ابراهيم22815
5248############المراغةالوقدة تعليم اساسىمحمد عشرى ابو اليزيد سالم22816
6559############المراغةالوقدة تعليم اساسىمحمود خلف ابوضيف رشوان22817
4452############المراغةالوقدة تعليم اساسىمحمود محروص محمد عبد القادر22818
4534############المراغةالوقدة تعليم اساسىمحمود محمد حسنى شلبى22819
7757.5############المراغةالوقدة تعليم اساسىمصطفى محمود محمد السيد22820
7759.5############المراغةالوقدة تعليم اساسىمنسى طلعت سمير عشم هللا22821
78.560############المراغةالوقدة تعليم اساسىمينا عصمت حبشى مسعد22822
5148############المراغةالوقدة تعليم اساسىهاشم محمود عبد الحليم احمد22823
7450############المراغةالوقدة تعليم اساسىيوسف محمد على عبد الرحمن22824
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7754############المراغةالوقدة تعليم اساسىيوسف ممدوح محمد السيد22825
7654############المراغةالوقدة تعليم اساسىابتسام منصور احمد محمد22826
6755############المراغةالوقدة تعليم اساسىاسماء عبد هللا ابوعوف عبد هللا22827
7860############المراغةالوقدة تعليم اساسىامانى خلف محمد عوض22828
5646############المراغةالوقدة تعليم اساسىامانى محمد خلف ابوضيف22829
7650############المراغةالوقدة تعليم اساسىامنيه محمد عبد الراضى الشامى22830
6551############المراغةالوقدة تعليم اساسىامنيه محمد فرغلى محمود22831
7457############المراغةالوقدة تعليم اساسىاميره الهادى محمد بدوى22832
7056############المراغةالوقدة تعليم اساسىايمان عبد الراضى عبد الرحيم محمد22833
7849############المراغةالوقدة تعليم اساسىايناس عبد الاله عبد العليم عبد الاله22834
6245############المراغةالوقدة تعليم اساسىايه جمال محمد عبد المنعم22835
7252############المراغةالوقدة تعليم اساسىايه حسن السيد محمود22836
78.559############المراغةالوقدة تعليم اساسىبدور طلعت قبيصى رضوان22837
7354############المراغةالوقدة تعليم اساسىجميله تونسي خلف طلبه محمد22838
6548############المراغةالوقدة تعليم اساسىجيهان عاطف صبرى فكرى22839
7256############المراغةالوقدة تعليم اساسىحسناء كمال احمد ابو عميره22840
6440############المراغةالوقدة تعليم اساسىحسناء محمود ابراهيم على22841
7251############المراغةالوقدة تعليم اساسىدعاء السيد احمد عباس22842
7146############المراغةالوقدة تعليم اساسىدعاء السيد محمد متولى22843
5836############المراغةالوقدة تعليم اساسىدعاء حماده حلمى جاد22844
5032############المراغةالوقدة تعليم اساسىدعاء محمد هاشم المدنى22845
5532############المراغةالوقدة تعليم اساسىدعاء نادر لطفى يونس22846
7758############المراغةالوقدة تعليم اساسىرحاب خيرى شلبى خلف هللا22847
5145############المراغةالوقدة تعليم اساسىرحمه عبد العال ابوعوف عبد البارى22848
4438############المراغةالوقدة تعليم اساسىرحمه مرتضى على محمد22849
7357############المراغةالوقدة تعليم اساسىريم عبد الناصر احمد عميره22850
هام حربى سيد جاب هللا22851 7142############المراغةالوقدة تعليم اساسىري
6843############المراغةالوقدة تعليم اساسىزينب حنفى عبد اللطيف زيدان22852
78.557############المراغةالوقدة تعليم اساسىساندرا نادى عزمى فكرى22853
7859############المراغةالوقدة تعليم اساسىشروق محمد الضمرانى عبد المحسن22854
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7245############المراغةالوقدة تعليم اساسىشيماء خلف احمد عبد هللا22855
7448############المراغةالوقدة تعليم اساسىصابرين حسنى شلبى خلف هللا22856
5337############المراغةالوقدة تعليم اساسىعزيزه على عبد الرحمن محمد22857
5442############المراغةالوقدة تعليم اساسىعال قبيصي عبد الرحيم محمد22858
7352############المراغةالوقدة تعليم اساسىفاطمه احمد محمد مغربى22859
5749############المراغةالوقدة تعليم اساسىفاطمه عبد اللطيف شعبان عبد اللطيف22860
8058############المراغةالوقدة تعليم اساسىكرستينا مختار سمير عشم هللا22861
7556############المراغةالوقدة تعليم اساسىماريا عزت رياض اندراوس22862
7457############المراغةالوقدة تعليم اساسىمرثا نادى عزيز عطيه22863
5241############المراغةالوقدة تعليم اساسىمروه ابو الوفا فتوح عبد الجيد22864
7450############المراغةالوقدة تعليم اساسىمنار احمد حامد مهران22865
8059############المراغةالوقدة تعليم اساسىمنار السيد رشدى مازن22866
7756############المراغةالوقدة تعليم اساسىمنار حسن فتحى احمد22867
7557############المراغةالوقدة تعليم اساسىمنار محمد النوبى عبد الرسول22868
7557############المراغةالوقدة تعليم اساسىمنال عاشور محمود ابراهيم22869
7357############المراغةالوقدة تعليم اساسىمنه هللا سيد محمد السيد22870
7558############المراغةالوقدة تعليم اساسىمنى على زغلول محمد22871
7459############المراغةالوقدة تعليم اساسىمى امير احمد ابراهيم22872
7859############المراغةالوقدة تعليم اساسىناهد محمد احمد ابوعميره22873
6955############المراغةالوقدة تعليم اساسىندى محمد عبد الحكيم عبد الفضيل22874
6750############المراغةالوقدة تعليم اساسىندى مصطفى عبد الحميد ابراهيم22875
78.557############المراغةالوقدة تعليم اساسىنرمين احمد محمد عبد اللطيف22876
7656############المراغةالوقدة تعليم اساسىنرمين سمير انور شحاته22877
78.560############المراغةالوقدة تعليم اساسىنسمه محمد محمود خلف هللا22878
6257############المراغةالوقدة تعليم اساسىنورا محمد سعد محمد22879
6553############المراغةالوقدة تعليم اساسىنورسين فرج محمد احمد22880
7657############المراغةالوقدة تعليم اساسىنورهان ثابت محمد احمد22881
78.559############المراغةالوقدة تعليم اساسىهاجر البدرى صابر جلبى22882
8060############المراغةالوقدة تعليم اساسىهاجر جمال فرج هللا محمد22883
راهيم22884 8056############المراغةالوقدة تعليم اساسىهاجر محمد السيد اب
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78.560############المراغةالوقدة تعليم اساسىهاجر ممدوح محمود عبد السالم22885
6455############المراغةالوقدة تعليم اساسىهبه جالل حلمى جادالمهدى22886
6354############المراغةالوقدة تعليم اساسىهدى فراج فتحى عبد السالم22887
6442############المراغةالوقدة تعليم اساسىهناء عبد الحافظ بخيت عبد المنعم22888
6453############المراغةالوقدة تعليم اساسىهيام حماده حلمى جاد22889
6958############المراغةالوقدة تعليم اساسىياسمين همام عبد اللطيف همام22890
5047############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىاحمد عبد الباسط حافظ ابراهيم22891
6350############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىاحمد عبد العال السيد عبد العال22892
8054############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىاسالم اسعد على شعبونى22893
7350############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىتوماس نبيل جاد دميان22894
79.560############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىحسن نشا ت محمد احمد22895
6241############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىربيع حربى حسن محمد22896
7048############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىرحيم عادل محمود عبد اللطيف22897
7548############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىزياد سعودى على طه22898
5744############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىزياد عادل محمد عبد الوهاب22899
4838############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىعارف السيد خلف شحاته22900
6445############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىعبد الرحمن احمد السيد خلف22901
4441############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىعبد الرحمن احمد عبد الرحيم غريب22902
7356############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىعبد العظيم غريب عبد العظيم محمد22903
5144############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىعبد الاله محمد حسن احمد22904
8060############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىعالء احمد السيد احمد22905
7857############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىعمرو احمد السيد احمد22906
7858############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىكريم محمد زايد محمد22907
7756############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمحمد احمد ابراهيم مراد22908
5951############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمحمد سعودى محمد احمد22909
7658.5############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمحمد عبد الفضيل ابو الحمد سليمان22910
5645############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمحمد عبد هللا عبد الحميد ابوضيف22911
79.559.5############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمحمد عصام احمد امين22912
7858.5############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمحمد على احمد على22913
6251############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمحمد قدرى احمد شبانه22914

(193)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

5145############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمحمد محمود حسن محمد22915
7146############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمحمد محمود محمد يونس22916
6247############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمحمد ناصر محمد عبد الغنى22917
5944############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمحمود فراج عبد القادر توفيق22918
6856############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمحمود قدرى محمد ابو الحمد22919
5447############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمروان مجدى على ابو عمره22920
7353############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمسعود خيرى مسعود احمد22921
7958############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمصطفى عبد الجواد عبد الرحيم مراد22922
6353############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمصطفي منتصر مصطفي السيد22924
6251############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىيوسف احمد محمد محمود22925
7853############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىيوسف محمود محمد عمر22926
7859.5############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىاحالم هاشم رمضان مصطفى22927
7759############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىاروى وائل محمد احمد22928
4943############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىاسماء عاطف فؤاد عبد العال22929
7758.5############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىاالء انور حسن محمد22930
79.559.5############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىامانى ربيعى حسن محمد22931
6852############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىاميمه خلف شحاته عبد الوهاب22932
7958############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىانجى احمد عبد الرحيم مراد22933
79.559.5############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىايرينى رومانى عزيز بشاى22934
7959############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىايرينى مجدى شفيق غبلاير22935
5746############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىايناس ثروت احمد عبد العال22936
7543############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىايه خالد عبد المنعم محمد22937
5445############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىتغريد محمد محمود اليثى22938
7655############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىتهانى عبد الظاهر السيد طه22939
يا محمد اسماعيل مراد22940 7148############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىران
7247############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىرحمه عبد الحميد محمد عبد الحميد22941
78.558############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىسيمون صدقى فهيم حلقه22942
7758############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىشروق نصر الدين شحاته عبد الوهاب22943
6949############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىشهد راضى عبد المقصود عبد السميع22944
7150############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىشهد محمود احمد محمد22945
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6348############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىعبير خالد احمد شحاته22946
7248############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىكاترين رافت جاد حكيم22947
6949############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىلمياء السيد محمد خليل22948
7149############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىلمياء محمد ثابت يونس22949
6547############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمارينا نصيف فهمى حلقه22950
7347############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمرنا رافت جاد حكيم22951
7248############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمرنا مشيل رسمى بباوى22952
8057############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمريم احمد عمر عبد الرحمن22953
79.560############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمنار رافت محمود امين22954
7253############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمنى جمال ثابت عبد العال22955
7748############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىمهرانيل نصرى حلمى عزيز22956
7052############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىندى احمد هالل حسن22957
7242############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىندى اشرف احمد عبد الوهاب22958
7055############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىنهله عباس رمضان مصطفى22959
6642############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىهاله خلف ابوعمره قبيصى22960
78.559############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىيارا عزت محمود السيد22961
79.552############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىيارا ياسر محمود احمد22962
6149############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىيسرا وافى محمد راسى22963
5947############المراغةبهتا االعدادية للتعليم االساسىيوستينا خلف يوسف حلقه22964
79.554############المراغةبهتا االعداديةابراهيم عبد الحميد عبد الغني عبد الحميد22965
8055############المراغةبهتا االعداديةاحمد اشرف احمد مجاهد22966
ضان محمد احمد22967 7044############المراغةبهتا االعداديةاحمد رم
دان22968 دان محمود زي 4738############المراغةبهتا االعداديةاحمد زي
5639############المراغةبهتا االعداديةاحمد محمود احمد محمد22969
5238############المراغةبهتا االعداديةاحمد ناصر محمد بركات22970
5841############المراغةبهتا االعداديةجابر عبد هللا جابر عبد هللا22971
6952############المراغةبهتا االعداديةعبد الحميد احمد عبد الحميد محمد22972
7755############المراغةبهتا االعداديةعبد الرحمن عاطف عبد العال احمد22973
6444############المراغةبهتا االعداديةعبد الناصر احمد حجازي احمد22974
7649############المراغةبهتا االعداديةعلي محمد مسعود علي22975
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6850############المراغةبهتا االعداديةعلي ناصر حسن شحاته22976
6043############المراغةبهتا االعداديةعمر احمد حفظى عالم22977
7856############المراغةبهتا االعداديةعمرو احمد محمد بركات22978
6044############المراغةبهتا االعداديةعمرو السيد محمود شحاته22979
7450############المراغةبهتا االعداديةكريم احمد فواز احمد22980
6952############المراغةبهتا االعداديةكريم عبد الستار احمد محمد22981
7954############المراغةبهتا االعداديةكيرلس راضي منصور يوسف22982
6044############المراغةبهتا االعداديةمحمد الضبع بكر على22983
7554############المراغةبهتا االعداديةمحمد علي محمد قنديل22984
5052############المراغةبهتا االعداديةمحمد علي محمود جلبي22985
4541############المراغةبهتا االعداديةمحمد ناصر احمد محمد22986
7755############المراغةبهتا االعداديةمحمود احمد محمد ابوضيف22987
7955############المراغةبهتا االعداديةمحمود محمد احمد محمد22988
6646############المراغةبهتا االعداديةمصطفى احمد محمد احمد22989
5345############المراغةبهتا االعداديةمصطفى علي السيد محمد22990
7552############المراغةبهتا االعداديةمعاذ محمود احمد محمد22991
7855############المراغةبهتا االعداديةمهاب عبد الرحمن محمد قرقار22992
7353############المراغةبهتا االعداديةهانى محمد احمد زهنى22993
5246############المراغةبهتا االعداديةهيثم ضاحى احمد السيد22994
7354############المراغةبهتا االعداديةاسراء محمود فهمي محمد22995
8060############المراغةبهتا االعداديةاسماء عبد الرءوف محمد عباس22996
8060############المراغةبهتا االعداديةاسماء محمد فتح هللا عبد الرسول22997
7558############المراغةبهتا االعداديةاالء احمد محمد على22998
7758############المراغةبهتا االعداديةاالء عاكف محمد جابر22999
7858############المراغةبهتا االعداديةاالء عباس احمد عباس23000
ل محمد خلف ابوضيف23001 7760############المراغةبهتا االعداديةام
6558############المراغةبهتا االعداديةايه احمد احمد عمران23002
7860############المراغةبهتا االعداديةداليا ناصر احمد محمود23003
7860############المراغةبهتا االعداديةرتاج ممدوح محمد محمد23004
7860############المراغةبهتا االعداديةرحاب السيد علي عبد الحميد23005
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78.560############المراغةبهتا االعداديةسهام محمد احمد علي23006
7352############المراغةبهتا االعداديةشيماء عبد القادر احمد عباس23007
7056############المراغةبهتا االعداديةشيماء محمود محمد ابوضيف23008
5452############المراغةبهتا االعداديةماري عيد عويضه يوسف23009
7154############المراغةبهتا االعداديةمارينا راضي ابراهيم عطا23010
7759############المراغةبهتا االعداديةمريم محمد عبد المقصود عباس23011
8060############المراغةبهتا االعداديةمنار امين محمود حسين23012
7453############المراغةبهتا االعداديةمنى احمد محمد احمد23013
7545.5############المراغةبهتا االعداديةنانسي راشد مرعي بدر23014
5241############المراغةبهتا االعداديةنجالء خلف فهمي يوسف23015
7857############المراغةبهتا االعداديةنهله خيري عبد الرحيم غريب23016
78.552############المراغةبهتا االعداديةهبه متولي نورالدين محمود23017
7045############المراغةبهتا االعداديةهند السيد محمد قرقار23018
7249############المراغةبهتا االعداديةهند عبد الرءوف محمد محمد23019
6854############المراغةعرابة عزيز االعداديةابانوب ايمن نصيف بشاره23020
7255############المراغةعرابة عزيز االعداديةابانوب زكرى زكى موسى23021
7856############المراغةعرابة عزيز االعداديةابانوب عادل عطا عازر23022
7856############المراغةعرابة عزيز االعداديةابانوب قدري بخيت ميخائيل23023
6546############المراغةعرابة عزيز االعداديةاحمد بخيت ابو النور شعبان23024
7959############المراغةعرابة عزيز االعداديةاحمد ثروت احمد علي23025
4144############المراغةعرابة عزيز االعداديةاحمد حمدى عبد النعيم محمد23026
ف بخيت حلمى23027 7551############المراغةعرابة عزيز االعداديةاحمد عاط
7053############المراغةعرابة عزيز االعداديةاحمد عبد النبي السيد هاللي23028
6353############المراغةعرابة عزيز االعداديةاحمد عالءالدين انور احمد23029
7351############المراغةعرابة عزيز االعداديةاحمد على احمد محمد23030
6351############المراغةعرابة عزيز االعداديةاحمد محمد السيد عبد هللا23031
7349############المراغةعرابة عزيز االعداديةاحمد محمد حمدى السيد23032
7251############المراغةعرابة عزيز االعداديةاحمد محمد عباس محمد23033
5749############المراغةعرابة عزيز االعداديةاحمد محمود احمد خضيري23034
7854############المراغةعرابة عزيز االعداديةاحمد ممدوح محفوظ عبد المبدي23035
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7149############المراغةعرابة عزيز االعداديةاحمد ناصر عبد العال حسين23036
6451############المراغةعرابة عزيز االعداديةاحمد ناصر عبد الغنى بالل23037
5951############المراغةعرابة عزيز االعداديةالسيد احمد علي محمد23038
7956############المراغةعرابة عزيز االعداديةامير سمير رياض مجلع23039
7555############المراغةعرابة عزيز االعداديةامين صالح مصطفى ابوعمره23040
6051############المراغةعرابة عزيز االعداديةاندراوس عصام نعيم توفيق23041
7152############المراغةعرابة عزيز االعداديةاندرو ناجح امباشر زكري23042
7755############المراغةعرابة عزيز االعداديةانطونيوس سماره منير سعد23043
5842############المراغةعرابة عزيز االعداديةبخيت محمود فوزى زارع23044
6244############المراغةعرابة عزيز االعداديةبدر الدين محمد بدر الدين محمد23045
7250############المراغةعرابة عزيز االعداديةبرسوم سروت زكى جاد23046
7754############المراغةعرابة عزيز االعداديةبرسوم كمال فخرى عوض23047
7656############المراغةعرابة عزيز االعداديةبوال عادل ظريف زكى23048
7650############المراغةعرابة عزيز االعداديةبوال فتحي شكر هللا لمعي23049
7657############المراغةعرابة عزيز االعداديةبيتر روماني لظمي حفض هللا23050
7958############المراغةعرابة عزيز االعداديةبيتر كرم عطيه اسطفانوس23051
7954############المراغةعرابة عزيز االعداديةبيجول عطيه نادي عزيز23052
7756############المراغةعرابة عزيز االعداديةبيشوى يوسف عبد المالك مسعد23053
6352############المراغةعرابة عزيز االعداديةبيشوي الراهب لحظي فلتس23054
7855############المراغةعرابة عزيز االعداديةبيشوي مدحت مهني توفيق23055
7552############المراغةعرابة عزيز االعداديةبيشوي وفدي سعدهللا تناغو23056
5747############المراغةعرابة عزيز االعداديةتوماس سمير جوده سليمان23057
6246############المراغةعرابة عزيز االعداديةتوماس عدلي فرج ناشد23058
78.557############المراغةعرابة عزيز االعداديةتوماس نعيم ظريف زكى23059
6251############المراغةعرابة عزيز االعداديةجرجس روماني مسعد ابو سعيده23060
7859############المراغةعرابة عزيز االعداديةجرجس عياد لمعي بخيت23061
7054############المراغةعرابة عزيز االعداديةحامد خلف عبد الدايم عبد الاله23062
7756############المراغةعرابة عزيز االعداديةحسام عبد المنعم نعمان فؤاد23063
7856############المراغةعرابة عزيز االعداديةحسن محمد نورالدين السيد23064
6954############المراغةعرابة عزيز االعداديةحمدي اشرف حمدي محمدين23065
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7355############المراغةعرابة عزيز االعداديةخالد قدرى امين ابوستيت23066
6756############المراغةعرابة عزيز االعداديةريمون روماني سعد توفيق23067
7759############المراغةعرابة عزيز االعداديةزياد طارق ابو السعود محمد23068
7359############المراغةعرابة عزيز االعداديةسيف النصر عبد القادر حميد احمد23069
6654############المراغةعرابة عزيز االعداديةشعيب سليمان سالم سليمان23070
7357############المراغةعرابة عزيز االعداديةشعيب كرم شعبان شعيب23071
6956############المراغةعرابة عزيز االعداديةشنوده فرج داود عيسي23072
7857############المراغةعرابة عزيز االعداديةعبد الرحمن احمد باهي محمود23073
7956############المراغةعرابة عزيز االعداديةعبد الرحمن احمد عبد الرسول عويضه23074
6355############المراغةعرابة عزيز االعداديةعبد الرحمن الحادى حسن حسين23075
6245############المراغةعرابة عزيز االعداديةعبد الرحمن رشاد ابوطالب عباس23076
6756############المراغةعرابة عزيز االعداديةعبد الرحمن رمضان عبد الغني السيد23077
7960############المراغةعرابة عزيز االعداديةعبد الرحمن صابر ابو الحمد السيد23078
6353############المراغةعرابة عزيز االعداديةعبد الرحمن محمود عبد هللا سليمان23079
7250############المراغةعرابة عزيز االعداديةعبد العزيز احمد قاسم عبد العزيز23080
5948############المراغةعرابة عزيز االعداديةعبد هللا احمد عز جاب هللا23081
5752############المراغةعرابة عزيز االعداديةعبد هللا عزيز محمود عبد هللا23082
7856############المراغةعرابة عزيز االعداديةعثمان احمد محمد رفاعي23083
5751############المراغةعرابة عزيز االعداديةعالء صالح مخلوف احمد23084
7456############المراغةعرابة عزيز االعداديةعلي احمد حمزه حافظ23085
7658############المراغةعرابة عزيز االعداديةعلي احمد علي فرغلي23086
5646############المراغةعرابة عزيز االعداديةعلي راضي فقير فراج23087
5754############المراغةعرابة عزيز االعداديةعلي محمد السيد عبد الرحمن23088
4954############المراغةعرابة عزيز االعداديةعماد الدين عبد هللا عبد الحميد محمد23089
6853############المراغةعرابة عزيز االعداديةعمر سالمان مسلم سالمان23090
7760############المراغةعرابة عزيز االعداديةفادي كرم نعيم زاكي23091
7554############المراغةعرابة عزيز االعداديةفارس علي حامد علي23092
6049############المراغةعرابة عزيز االعداديةفهد محمد شوقى محمد23093
6251############المراغةعرابة عزيز االعداديةقنديل فتحى صادق قنديل23094
5542############المراغةعرابة عزيز االعداديةكيرلس ايمن يني حبيب23095
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78.560############المراغةعرابة عزيز االعداديةكيرلس ثروت فوزى شحاته23096
7554############المراغةعرابة عزيز االعداديةكيرلس حليم مكين بخيت23097
8060############المراغةعرابة عزيز االعداديةكيرلس خيري شهدي مشهد23098
7560############المراغةعرابة عزيز االعداديةكيرلس خيري عزت اقالديوس23099
7758############المراغةعرابة عزيز االعداديةكيرلس روفائيل حنا روفائيل23100
7555############المراغةعرابة عزيز االعداديةكيرلس عادل سعدهللا مسعود23101
78.560############المراغةعرابة عزيز االعداديةكيرلس عزت منير اسطفانوس23102
7758############المراغةعرابة عزيز االعداديةكيرلس فتحى رفله حنا23103
7555############المراغةعرابة عزيز االعداديةكيرلس لوقه شفيع دميان23104
7859############المراغةعرابة عزيز االعداديةكيرلس ماهر راتب داود23105
7858############المراغةعرابة عزيز االعداديةكيرلس مجدى فكرى فلتس23106
7554############المراغةعرابة عزيز االعداديةكيرلس مندوه روماني عبد المالك23107
7656############المراغةعرابة عزيز االعداديةمايكل منير عزت اقالديوس23108
7456############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمد احمد عبد هللا عبد السيد23109
7657############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمد احمد علي فرغلي23110
7253############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمد السيد احمد عفيفي23111
6855############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمد امين مخلوف محمد23112
7754############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمد جمال حسني بخيت23113
5649############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمد حمدي ابو النور شعبان23114
7552############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمد خالد حامد حماد23115
5146############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمد خيرى محمود خليفه23116
ضان صادق جاد23117 4845############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمد رم
6354############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمد سعيد عبد العظيم سعيد23118
6951############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمد صابر عبد الجابر محمود23119
7758.5############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمد صفوت فوزى ابوطالب23120
7858.5############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمد عبد الباسط محمد رفاعي23121
7452############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمد عبد الناصر محمد على23122
6844############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمد عبده عباس حسن23123
7052############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمد عشور فتحى احمد23124
5347############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمد معراجى عبد المعبود ابوزيد23125
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5551############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمود احمد محمد بيومي23126
6851############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمود خالد حميد احمد23127
7859############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمود سعيد خليفه محمد23128
4747############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمود علي احمد بخيت23129
7959############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمود علي خزيم فرغل23130
7858############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمود محمد احمد راشد23131
7655############المراغةعرابة عزيز االعداديةمحمود محمد عبد الجابر السيد23132
6652############المراغةعرابة عزيز االعداديةمروان عاطف السيد محمد23133
4541############المراغةعرابة عزيز االعداديةمصطفى محمود شعبان احمد23134
7757############المراغةعرابة عزيز االعداديةمالك عماد نصحي قالده23135
6456############المراغةعرابة عزيز االعداديةميالد ثروت كمال نظير23136
7959############المراغةعرابة عزيز االعداديةمينا سمير توفيق ناشد23137
7656############المراغةعرابة عزيز االعداديةمينا عادل مليكه عبيد23138
6054############المراغةعرابة عزيز االعداديةمينا فرج سعدهللا تناغو23139
6254############المراغةعرابة عزيز االعداديةمينا قصدي امين توفيق23140
7655############المراغةعرابة عزيز االعداديةمينا كرم لبيب غطاس23141
7755############المراغةعرابة عزيز االعداديةمينا هني محروص حفض هللا23142
7455############المراغةعرابة عزيز االعداديةنصري نبيل فريز جيد23143
5848############المراغةعرابة عزيز االعداديةنعيم ناصر شهدي ارمانيوس23144
ل عصام محمد عمران23145 4746############المراغةعرابة عزيز االعداديةوائ
7453############المراغةعرابة عزيز االعداديةياسر محمود على سنجاب23146
4649############المراغةعرابة عزيز االعداديةياسين احمد ياسين محمد23147
7753############المراغةعرابة عزيز االعداديةيسى زكريا صديق عوض23148
7460############المراغةعرابة عزيز االعداديةيسى سند بخيت سعيد23149
6952############المراغةعرابة عزيز االعداديةيسى كرمى عبد السيد جيد23150
6349############المراغةعرابة عزيز االعداديةيسى مجدى بساده قالده23151
7854############المراغةعرابة عزيز االعداديةيسي بخيت سعدهللا مسعود23152
6047############المراغةعرابة عزيز االعداديةيسي برسوم كامل لحظي23153
6851############المراغةعرابة عزيز االعداديةيسي ثروت خلف هللا اقالديوس23154
7858############المراغةعرابة عزيز االعداديةيسي عبد الشهيد شحات ناشد23155
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5853############المراغةعرابة عزيز االعداديةيسي كرم خلف بشاي23156
يم فتحي عبد السيد23157 7757############المراغةعرابة عزيز االعداديةيسي ول
6150############المراغةعرابة عزيز االعداديةيوسف احمد محمود بالل23158
7353############المراغةعرابة عزيز االعداديةيوسف السيد اسماعيل السيد23159
7451############المراغةعرابة عزيز االعداديةيوسف سراج احمد بخيت23160
7455############المراغةعرابة عزيز االعداديةيوسف شعبان رشدي الداخلي23161
7959############المراغةعرابة عزيز االعداديةيونان مالك حنا روفائيل23162
6148############المراغةعرابة عزيز االعداديةارين روماني سمعان جرجس23163
7151############المراغةعرابة عزيز االعداديةاستير طلعت فوزي شاكر23164
7858############المراغةعرابة عزيز االعداديةاسراء عبد الباسط عبد الغني علي23165
6753############المراغةعرابة عزيز االعداديةاسراء عبد الرسول بدر الدين محمد23166
5849############المراغةعرابة عزيز االعداديةاسراء كمال هريدي عبد الاله23167
6150############المراغةعرابة عزيز االعداديةاسماء خيري محمد خليل23168
5050############المراغةعرابة عزيز االعداديةاسماء فرج صبره ابوزيد23169
78.559############المراغةعرابة عزيز االعداديةاسماء محمد عبد العزيز محمد23170
79.560############المراغةعرابة عزيز االعداديةافالين صفوت فريز جيد23171
78.557############المراغةعرابة عزيز االعداديةاالء عمر محمود عبد هللا23172
6351############المراغةعرابة عزيز االعداديةامال مرعي هريدي عبد الاله23173
7555############المراغةعرابة عزيز االعداديةامنه عبد السميع ثابت عبد الحكيم23174
6853############المراغةعرابة عزيز االعداديةاميره احمد فوزي احمد23175
7357############المراغةعرابة عزيز االعداديةاميره عباس لطفى عبد المعبود23176
7456############المراغةعرابة عزيز االعداديةانجى ايمن زكرى بطرس23177
7351############المراغةعرابة عزيز االعداديةانوار احمد محمد رفاعي23178
4953############المراغةعرابة عزيز االعداديةايات رمضان صادق جاد23179
6959############المراغةعرابة عزيز االعداديةايالريا كمال نعيم توفيق23180
7458############المراغةعرابة عزيز االعداديةايمان مختار ابو الفتوح فرغل23181
5653############المراغةعرابة عزيز االعداديةايه احمد محمد السيد23182
5753############المراغةعرابة عزيز االعداديةايه محمود حنفي عبد هللا23183
7455############المراغةعرابة عزيز االعداديةايه هاني مازن سلطان23184
8060############المراغةعرابة عزيز االعداديةجكلين مكرم لبيب غطاس23185
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6150############المراغةعرابة عزيز االعداديةجهاد ضاحي عبد النعيم محمد23186
5148############المراغةعرابة عزيز االعداديةجيهان السيد توفيق عباس23187
6549############المراغةعرابة عزيز االعداديةحكمت صابر توفيق ابراهيم23188
7251############المراغةعرابة عزيز االعداديةحنان خالد عمر على23189
5953############المراغةعرابة عزيز االعداديةداليا على كامل احمد23190
6850############المراغةعرابة عزيز االعداديةدعاء صالح حمدهللا محمد23191
7248############المراغةعرابة عزيز االعداديةدعاء علي محمد ابو زيد23192
78.560############المراغةعرابة عزيز االعداديةدميانه عادل جاب هللا عطاهللا23193
4952############المراغةعرابة عزيز االعداديةدنيا احمد لطفى هريدى23194
4749############المراغةعرابة عزيز االعداديةدنيا ايمن توفيق عزيز23195
79.556############المراغةعرابة عزيز االعداديةرانيا شوقي بسطا مجلع23196
78.559.5############المراغةعرابة عزيز االعداديةرحمه احمد ابو الحسن محمود23197
7457############المراغةعرابة عزيز االعداديةرحمه السيد امين جامع23198
6649############المراغةعرابة عزيز االعداديةرحمه حماده عباس مرسي23199
7153############المراغةعرابة عزيز االعداديةرحمه محمود امين عبد الجليل23200
6756############المراغةعرابة عزيز االعداديةرشا احمد محمد غازى23201
8060############المراغةعرابة عزيز االعداديةرنا رافت كمال نظير23202
7653############المراغةعرابة عزيز االعداديةريم االمير خليفه احمد23203
6752############المراغةعرابة عزيز االعداديةزينب اسماعيل السيد حسن23204
5255############المراغةعرابة عزيز االعداديةساره صابر اسعد عزيز23205
7757############المراغةعرابة عزيز االعداديةساره نبيل صادق عطاهللا23206
7456############المراغةعرابة عزيز االعداديةساميه سعيد هريدي التوني23207
78.558.5############المراغةعرابة عزيز االعداديةساندى عطا خلف بشاى23208
6551############المراغةعرابة عزيز االعداديةسعيده حنفى حافظ شرقاوى23209
5841############المراغةعرابة عزيز االعداديةسماح عمر محمد عمر23210
4030############المراغةعرابة عزيز االعداديةسها رجب فاضل بخيت23211
6653############المراغةعرابة عزيز االعداديةسيمون كرم منسي مجلع23212
7453############المراغةعرابة عزيز االعداديةسيمون ناجح مرزوق تامر23213
5646############المراغةعرابة عزيز االعداديةشرين فايق شكرهللا لمعي23214
7458############المراغةعرابة عزيز االعداديةشمس يسرى لطفى مزرع23215
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6849############المراغةعرابة عزيز االعداديةشهد احمد مراد خليفه23216
7756############المراغةعرابة عزيز االعداديةشهد عاطف حشمت حسين23217
7558.5############المراغةعرابة عزيز االعداديةشهد على عبد العال على23218
6656############المراغةعرابة عزيز االعداديةشهنده على عبد العال على23219
د23220 7558############المراغةعرابة عزيز االعداديةشيماء الديب محمد ابوزي
7457############المراغةعرابة عزيز االعداديةشيماء مصطفى رفاعى عبد اللطيف23221
6541############المراغةعرابة عزيز االعداديةصفاء احمد عطا احمد23222
7552############المراغةعرابة عزيز االعداديةعبير رافت عبد الرحيم بخيت23223
7455############المراغةعرابة عزيز االعداديةعهد السيد عبد الحفيظ عبد الحميد23224
4630############المراغةعرابة عزيز االعداديةفاطمه محمد السيد احمد23225
5747############المراغةعرابة عزيز االعداديةفرحه ناجح انور عبد المتجلي23226
7555############المراغةعرابة عزيز االعداديةفيرونيا فتحي زكري زخاري23227
5952############المراغةعرابة عزيز االعداديةكرستينا عوض عياد عبد المالك23228
5446############المراغةعرابة عزيز االعداديةلبنه احمد فرغل سعيد23229
5136############المراغةعرابة عزيز االعداديةليلي محمد محمد محمود23230
7653############المراغةعرابة عزيز االعداديةمارتينا انيس عدلي حبيب23231
7859############المراغةعرابة عزيز االعداديةمارتينا عاطف فتحى خليل23232
7960############المراغةعرابة عزيز االعداديةمارتينا مجدي اسحاق ابراهيم23233
7655############المراغةعرابة عزيز االعداديةماري ناجح بشري انور23234
7457############المراغةعرابة عزيز االعداديةمارينا اديب خير عبد المسيح23235
7760############المراغةعرابة عزيز االعداديةمارينا انسي موسي سمعان23236
7558############المراغةعرابة عزيز االعداديةمارينا رفعت نجيب سرور23237
7759############المراغةعرابة عزيز االعداديةمارينا روماني فايق صليب23238
7651############المراغةعرابة عزيز االعداديةمارينا شنوده فريز ملك23239
6052############المراغةعرابة عزيز االعداديةمارينا طلعت فتحي عبد السيد23240
7755############المراغةعرابة عزيز االعداديةمارينا عاطف قصدهللا مسعود23241
7860############المراغةعرابة عزيز االعداديةمارينا ناجح بطرس حلقه23242
6556############المراغةعرابة عزيز االعداديةمرنه مكاريوس بساده ابراهيم23243
7659.5############المراغةعرابة عزيز االعداديةمروه السيد بخيت عبد العال23244
7758.5############المراغةعرابة عزيز االعداديةمروه السيد عمر علي23245

(204)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

6649############المراغةعرابة عزيز االعداديةمروه عبد الظاهر الطيب عبد اللطيف23246
6549############المراغةعرابة عزيز االعداديةمريانه مقار بطرس ابراهيم23247
6555############المراغةعرابة عزيز االعداديةمريم رفعت شنوده عطيه23248
7455############المراغةعرابة عزيز االعداديةمريم زكريا بدر محمد23249
8054############المراغةعرابة عزيز االعداديةمريم سمير بخيت سعيد23250
7051############المراغةعرابة عزيز االعداديةمريم عدلي اسعد ابو سعيده23251
7454############المراغةعرابة عزيز االعداديةمريم عمر محمود عبد هللا23252
7052############المراغةعرابة عزيز االعداديةمريم ناصر فكرى فلتس23253
5849############المراغةعرابة عزيز االعداديةمريم نبيل اسكندر لمعي23254
8060############المراغةعرابة عزيز االعداديةملك محمود معراجى قرون23255
79.557############المراغةعرابة عزيز االعداديةمنار خالد عبد الموجود عويضه23256
78.554############المراغةعرابة عزيز االعداديةمهرائيل خيري عبده فلتس23257
7957############المراغةعرابة عزيز االعداديةمهرائيل رمزى يعقوب تامر23258
7855############المراغةعرابة عزيز االعداديةمهرائيل زكي قصدهللا مسعود23259
7855############المراغةعرابة عزيز االعداديةمهرائيل فارس محروص سيفين23260
8058.5############المراغةعرابة عزيز االعداديةميرنا مالك راتب داود23261
78.556############المراغةعرابة عزيز االعداديةندا محمود عبد الرسول عويضه23262
8057############المراغةعرابة عزيز االعداديةنرجس عبيد امين عطاهللا23263
6856############المراغةعرابة عزيز االعداديةنرمين عطا مالك عطيه23264
7755############المراغةعرابة عزيز االعداديةنريمان لويز زكريا شحاته23265
7755############المراغةعرابة عزيز االعداديةنعمه السيد احمد خليفه23266
7749############المراغةعرابة عزيز االعداديةننسى احمد محمد عبد العال23267
7959.5############المراغةعرابة عزيز االعداديةنوران ناصر محمد ابو زيد23268
7254############المراغةعرابة عزيز االعداديةنوره خلف هللا عبد الظاهر هاللى23269
7053############المراغةعرابة عزيز االعداديةنوره نعيم عطيه عبد الملك23270
7456############المراغةعرابة عزيز االعداديةنورهان ابراهيم شحاته بخيت23271
7554############المراغةعرابة عزيز االعداديةنورهان السيد خليفه احمد23272
6949############المراغةعرابة عزيز االعداديةنورهان خيرى ابو المجد عمر23273
7957############المراغةعرابة عزيز االعداديةهاجر صالح عبد الغنى السيد23274
5754############المراغةعرابة عزيز االعداديةهاجر محمد عطا احمد23275
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ضان ابوحربه23276 7652############المراغةعرابة عزيز االعداديةهاجر محمود رم
6551############المراغةعرابة عزيز االعداديةهبه محمود محمد مسعود23277
7954############المراغةعرابة عزيز االعداديةهدي احمد صادق جاد23278
8056############المراغةعرابة عزيز االعداديةهند محمود عباس حسن23279
7052############المراغةعرابة عزيز االعداديةورده عبد المنعم ابو الحمد على23280
6151############المراغةعرابة عزيز االعداديةياسمين فتحى ابو الحسن جالل23281
6850############المراغةعرابة عزيز االعداديةيسرا فوزى السيد بخيت23282
6853############المراغةعرابة عزيز االعداديةيوانا الويز عبد المسيع مسعود23283
6552############المراغةعرابة عزيز االعداديةيوستينا الويز عبد المسيع مسعود23284
6954############المراغةعرابة عزيز االعداديةيوستينا بخيت مالك عطيه23285
5949############المراغةعرابة عزيز االعداديةيوستينا حشمت جاب هللا عطاهللا23286
7456############المراغةعرابة عزيز االعداديةيوستينا مجدى داود عيسى23287
7553############سوهاجالنبوى المهندس عابانوب اسحق بشري القمص23288
6743.5############سوهاجالنبوى المهندس عابانوب اميل جبرائيل ضيف23289
انى ظريف جرجس23290 78.556############سوهاجالنبوى المهندس عابانوب روم
7447############سوهاجالنبوى المهندس عابانوب عماد سعد جوده23291
8059############سوهاجالنبوى المهندس عابانوب مالك مرقس سعد23292
6855############سوهاجالنبوى المهندس عابرام بوليس شفيق بوليس23293
7453############سوهاجالنبوى المهندس عابرام عادل وهيب يوسف23294
6534############سوهاجالنبوى المهندس عابراهيم احمد عبد الرؤوف احمد23295
7233############سوهاجالنبوى المهندس عابراهيم حسين محمد محمود23296
7651############سوهاجالنبوى المهندس عابو الحسن عبد الناصر عمر مصطفى23297
7956############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد احمد حشمت عبد المجيد23298
7445############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد اسامه حسانين عثمان23299
7858############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد االشرف عبد العظيم عبد المجيد23300
5050############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد السيد احمد مبارك23301
7355############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد السيد حلمى حامد23302
6747############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد السيد فرغل عارف23303
7642############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد جمال حجازي محمد23304
5634############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد جمال عبد المقصود محمد23305
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7960############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد حاتم احمد عثمان23306
7345############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد حامدى عزالعرب حسن23307
8057############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد حسام الدين مصطفى احمد23308
8060############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد حسين جابر محمود23309
5434############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد ربيع محمد طه23310
7438############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد رشاد زكى فرغل23311
7653############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد سعودي قريشي عبد القادر23312
5845############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد صفوت عبد العال بكر23313
5734############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد صالح احمد عبد الرحمن23314
6454############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد عباس رابح عباس23315
6256############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد عزت حسين مرسى23316
ش محمد23317 7354############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد عصام دروي
7155############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد عالء الدين تمام فوزي23318
7750############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد علي مصطفي احمد23319
6538############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد عمر محمد فخر الدين23320
5937############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد فتحى ابو المجد احمد23321
7047############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد محمد رشدى امين23322
7750############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد محمد زكى قناوى23323
6643############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد محمد صالح محمد23324
7139############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد محمد عبد الرازق محمود23325
5834############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد محمد فوزى عبد اللطيف23326
6140############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد محمد محمود فهمى23327
7656############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد محمود هاشم محمود23328
78.559############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد مكرم جيالنى عبد النبى23329
7155############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد ناصر خلف رضوان23330
5644############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد نبيل محمد عبد اللطيف23331
74.542############سوهاجالنبوى المهندس عاحمد وائل عبد العظيم تمام23332
7449############سوهاجالنبوى المهندس عادهم سامح جمال محمد23333
5348############سوهاجالنبوى المهندس عاسامه عبد القادر شلبى محمد23334
7358############سوهاجالنبوى المهندس عاسامه كمال حافظ خليفه23335
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7157############سوهاجالنبوى المهندس عاستيفن رمزي نصرهللا سعيد23336
6339############سوهاجالنبوى المهندس عاسالم اسامه عبد الجواد عبد الحميد23337
7659.5############سوهاجالنبوى المهندس عاسالم اشرف محمد عباس23338
6754############سوهاجالنبوى المهندس عاسالم مجدى جابر خيامى23339
4835############سوهاجالنبوى المهندس عاسالم محمود عز الدين عبدربه23340
5940############سوهاجالنبوى المهندس عاسماعيل محمد خلف ضيف هللا23341
5248############سوهاجالنبوى المهندس عالبرنس فتحى سالم عرقان23342
7660############سوهاجالنبوى المهندس عالحسن احمد محمود فهمى عبد هللا23343
6951############سوهاجالنبوى المهندس عالحسن محمدالبسيونى سيد عبد المجيد23344
7157############سوهاجالنبوى المهندس عالحسين محمد احمد سالم23345
4233############سوهاجالنبوى المهندس عالسيد احمد عبد الرحمن الرشيدى23346
4744############سوهاجالنبوى المهندس عالسيد عبد العزيز عبد الرحيم احمد23347
4945############سوهاجالنبوى المهندس عامير ايهاب اسعد فهيم23348
73.560############سوهاجالنبوى المهندس عامير شنوده مراد كامل23349
6653############سوهاجالنبوى المهندس عامير لطفى السيد حسين23350
7658############سوهاجالنبوى المهندس عامير محمد هاشم احمد23351
7457############سوهاجالنبوى المهندس عامير محمود محمد سليم23352
7751############سوهاجالنبوى المهندس عاندرو مراد عبيد هللا قلدس23353
7854############سوهاجالنبوى المهندس عباسل محمد السيد محمد23354
7654############سوهاجالنبوى المهندس عبوال عماد مرزوق سيحه23355
5435############سوهاجالنبوى المهندس عتامر حسنى ابو الحمد اسماعيل23356
7656############سوهاجالنبوى المهندس عتوماس اشرف كمال مهني23357
7246############سوهاجالنبوى المهندس عتوماس رومانى عدلى عوض23358
يم سدراك23359 7752############سوهاجالنبوى المهندس عتوماس سامح ول
7860############سوهاجالنبوى المهندس عتوماس عطا بخيت مالك23360
4236############سوهاجالنبوى المهندس عتوماس فوزى سعد شنوده23361
يان23362 8058############سوهاجالنبوى المهندس عتوماس ناصر لبيب دم
7845############سوهاجالنبوى المهندس عتوماس نعيم فايز مجلع23363
6334############سوهاجالنبوى المهندس عجالل حمدى جالل الليثى23364
7346############سوهاجالنبوى المهندس عجورج انور سعيد عوض23365
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6935############سوهاجالنبوى المهندس عحازم عالء علي صابر23366
5835############سوهاجالنبوى المهندس عحازم محمود عباس عبد الحميد23367
5333############سوهاجالنبوى المهندس عحسام حسن احمد محمد23368
5232############سوهاجالنبوى المهندس عحسان الحسين حسان صابر23369
5235############سوهاجالنبوى المهندس عحسانين عبد النبى قدرى مهدى23370
5531############سوهاجالنبوى المهندس عحسن محمد حسن حسين23371
5532############سوهاجالنبوى المهندس عحسن مصطفى عبد الغنى محمد23372
5437############سوهاجالنبوى المهندس عحسين اشرف جاد يوسف23373
7658############سوهاجالنبوى المهندس عخالد احمد محمد بخيت23374
5238############سوهاجالنبوى المهندس عخالد رفعت محمد عبد الرحيم23375
صام خيري مجاهد23376 6241############سوهاجالنبوى المهندس عخالد ع
7555############سوهاجالنبوى المهندس عخالد علي عبد الدايم عبد الرحمن23377
6645############سوهاجالنبوى المهندس عخالد وليد السيد حسين23378
7451.5############سوهاجالنبوى المهندس عخلف محمود خلف عبد العزىز23379
6752############سوهاجالنبوى المهندس عدياب السيد دياب احمد23380
7255############سوهاجالنبوى المهندس عديفيد عديل سمير بولس23381
ت احمد رافت حسن احمد كبرو23382 7656############سوهاجالنبوى المهندس عراف
7951############سوهاجالنبوى المهندس عرامز ركمن رسمي فهمي يعقوب23383
6751############سوهاجالنبوى المهندس عرامى عاطف فايز شاكر23384
انى فوزى سعد شنوده23385 4934############سوهاجالنبوى المهندس عروم
4631############سوهاجالنبوى المهندس عرومانى مجدى اسكندر سعيد23386
5433############سوهاجالنبوى المهندس عرويس عماد فريج فرج23387
4131############سوهاجالنبوى المهندس عريمون محروس سند منقريوس23388
5545############سوهاجالنبوى المهندس عزياد ابراهيم السيد محمد23389
7253############سوهاجالنبوى المهندس عزياد احمد فوزي احمد23390
6041############سوهاجالنبوى المهندس عزياد اسامه سعد حسن23391
7244############سوهاجالنبوى المهندس عزياد حسانين محمد حسانين23392
7350############سوهاجالنبوى المهندس عزياد عالء محمد عبد العال23393
اد وحيد عز الدين عبد الكريم23394 7554.5############سوهاجالنبوى المهندس عزي
6952############سوهاجالنبوى المهندس عزياد ياسر خلف صادق23395
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8057############سوهاجالنبوى المهندس عزياد ياسر عثمان محمود23396
7658############سوهاجالنبوى المهندس عسالمه خالد سالمه ابراهيم23397
78.558.5############سوهاجالنبوى المهندس عسيف اشرف محمد حسين23398
6054############سوهاجالنبوى المهندس عسيف الدين محمود خلف هللا احمد23399
ع يعقوب23400 7758.5############سوهاجالنبوى المهندس عسيفين رفعت ودي
7458############سوهاجالنبوى المهندس عشريف اكرامي السيد فاضل23401
7055############سوهاجالنبوى المهندس عشريف محمد الديب عبد الحميد23402
7757############سوهاجالنبوى المهندس عصموئيل ثروت يوسف جوهر23403
6947############سوهاجالنبوى المهندس عطارق السيد محمد حجازي23404
7351############سوهاجالنبوى المهندس ععاصم عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن23405
6456############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الحميد امجد صبري علي23406
7757############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن احمد محمد عبد الاله23407
7658.5############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن احمد محمد محمود23408
7657.5############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن احمد محمد منازع23409
7759.5############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن احمد محيي الدين احمد23410
7559.5############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن جمال رضوان عبد الجليل23411
7859############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن جميل على سليم23412
7860############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن حسن يوسف احمد23413
عبد23414 الرحمن خالد عبد الرحمن عبد 7859############سوهاجالنبوى المهندس عالرؤوف
5649############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن عاطف محمد معتوق23415
8060############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن عبد الحميد هاشم احمد23416
7338############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن عبد الناصر سليم عبد الكريم23417
6641############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن عصام محمد الزهرى23418
78.557############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن كمال محمد عبد العال23419
6557############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن مجدى الدكرونى عبد الجواد23420
7158############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن محمد احمد عبد العزيز23421
78.558############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن محمد تامر خليل23422
6055############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن محمد رمضان محمد23423
6348############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن محمد طلعت عبد الرحمن23424
7958############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن محمد عبد الحميد عثمان23425
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7756############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن محمد مصطفي محمد23426
8058.5############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن محمود السيد علي23427
7959.5############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن مصطفي فؤاد علي23428
7858############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن مؤمن ابو الحمد حسين23429
8059.5############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن نبيل احمد محمد23430
6749############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الرحمن يحي جابر خليل23431
5040############سوهاجالنبوى المهندس ععبد العزيز احمد عارف عبد الحميد23432
6138############سوهاجالنبوى المهندس ععبد الفضيل رمضان عبد الفضيل السيد23433
4860############سوهاجالنبوى المهندس ععبد اللطيف عطيه عبد الجابر عطيه23434
8059############سوهاجالنبوى المهندس ععبد هللا اشرف مصطفى محمد23435
8058############سوهاجالنبوى المهندس ععبد هللا االمير صديق عبد اللطيف23436
79.556############سوهاجالنبوى المهندس ععبد هللا خالد فتحي جابر23437
6948############سوهاجالنبوى المهندس ععبد هللا عارف فرغلى مهران23438
78.551############سوهاجالنبوى المهندس ععبد هللا عاطف عبد الجواد عبد الفتاح23439
5440############سوهاجالنبوى المهندس ععبد هللا عبد العال محمد عثمان23440
7451############سوهاجالنبوى المهندس ععبد هللا فتحى عبد الاله حشمت23441
7658############سوهاجالنبوى المهندس ععبد هللا محروس نور الدين محمدين23442
7960############سوهاجالنبوى المهندس ععبد هللا محمد عبد الحميد عثمان23443
7253############سوهاجالنبوى المهندس ععبد هللا محمد عبد النبي محمد23444
7046############سوهاجالنبوى المهندس ععبد هللا مختار كامل محمد23445
8058############سوهاجالنبوى المهندس ععبد هللا ممدوح كامل صالح23446
4739############سوهاجالنبوى المهندس ععالء احمد ابو المعارف تمام23447
5741############سوهاجالنبوى المهندس ععالء الدين حماده احمد سرحان23448
7858############سوهاجالنبوى المهندس ععالء حاتم ابراهيم محمود23449
7860############سوهاجالنبوى المهندس ععلى احمد على يوسف23450
7856############سوهاجالنبوى المهندس ععلى مصطفى السيد محمد23451
7960############سوهاجالنبوى المهندس ععلي خالد رمضان حسن23452
7450############سوهاجالنبوى المهندس ععلي محمد عبد الواحد دقيش23453
7452############سوهاجالنبوى المهندس ععلي ياسر فرج عبد المجيد23454
7256############سوهاجالنبوى المهندس ععمار محمد عمار احمد23455
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8054############سوهاجالنبوى المهندس ععمر احمد فتحى احمد23456
5748############سوهاجالنبوى المهندس ععمر جابر على على23457
6844############سوهاجالنبوى المهندس ععمر جمال توفيق على23458
4030############سوهاجالنبوى المهندس ععمر خالد علي علي23459
7449############سوهاجالنبوى المهندس ععمر شعبان طه محمد23460
7850############سوهاجالنبوى المهندس ععمر صالح طايع السيد23461
6749############سوهاجالنبوى المهندس ععمر محمد سيد محمد23462
79.560############سوهاجالنبوى المهندس ععمر محمود محمد مغربي23463
8060############سوهاجالنبوى المهندس ععمر ميسره محمد محمد23464
7553############سوهاجالنبوى المهندس ععمرو ايمن محمد شهاب23465
7758############سوهاجالنبوى المهندس ععمرو خالد السيد عثمان23466
6951############سوهاجالنبوى المهندس ععمرو خالد خليفه محمد23467
4135############سوهاجالنبوى المهندس ععمرو عاطف محمد عبد الفتاح23468
7755############سوهاجالنبوى المهندس ععمرو محمد ابراهيم احمد23469
7549############سوهاجالنبوى المهندس ععمرو محمد جالل محمد23470
4430############سوهاجالنبوى المهندس ععمرو هاني احمد محمود23471
6944############سوهاجالنبوى المهندس عفادى جورج انور بشاره23472
7646.5############سوهاجالنبوى المهندس عفادي اشرف فهمي مبارك23473
7652############سوهاجالنبوى المهندس عفادي ايمن ندهي عبد النور23474
يم ارمنيوس23475 7752############سوهاجالنبوى المهندس عفادي عادل نعيم شاروب
5641############سوهاجالنبوى المهندس عفارس عبد النبى احمد محمد23476
6735############سوهاجالنبوى المهندس عفيلوباتير كارتر غبلاير رزق هللا23477
6135############سوهاجالنبوى المهندس عكاراس عيسي يعقوب سمعان خليل23478
5334############سوهاجالنبوى المهندس عكاظم علي محمود محمد23479
5730############سوهاجالنبوى المهندس عكريم احمد خلف احمد23480
7648############سوهاجالنبوى المهندس عكريم احمد عمر حسين23481
6537############سوهاجالنبوى المهندس عكريم سامح محمد رضوان23482
7953############سوهاجالنبوى المهندس عكريم عبد الناصر عبد الرازق محمود23483
7956############سوهاجالنبوى المهندس عكريم هشام محمد عبد الحميد23484
7855############سوهاجالنبوى المهندس عكيرلس اسحاق توفيق خله23485
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7753############سوهاجالنبوى المهندس عكيرلس بخيت جاد ميخائيل23486
7452############سوهاجالنبوى المهندس عكيرلس جرجس ظريف جرجس23487
7338############سوهاجالنبوى المهندس عكيرلس عصمت ناجي عوض23488
7551############سوهاجالنبوى المهندس عكيرلس عماد فكتور حبيب23489
7658############سوهاجالنبوى المهندس عكيرلس مجدي مفدي راتب23490
4230############سوهاجالنبوى المهندس عكيرلس وليد انور اندراوس23491
7048############سوهاجالنبوى المهندس عكيفن ايهاب رياض لبيب23492
5343############سوهاجالنبوى المهندس عُمحمد ُمؤمن شحاته محمود23493
6752############سوهاجالنبوى المهندس عمارسلينو هانى عبد الشهيد جرجس23494
7250############سوهاجالنبوى المهندس عماركو اشرف امشير حناهللا23495
7859############سوهاجالنبوى المهندس عماركو فايز عبده شهيد23496
7560############سوهاجالنبوى المهندس عمازن ايمن محمود تمام23497
72.548############سوهاجالنبوى المهندس عمازن محمود محمد محمود محسب23498
7353############سوهاجالنبوى المهندس عمازن ياسر حسين احمد23499
7254############سوهاجالنبوى المهندس عمايكل بليغ صفوت بنيامين23500
5843############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد ابو الفتوح علي حسين23501
4435############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد احمد عبد الرحمن الرشيدى23502
7147############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد احمد ماهر احمد القاضي23503
4231############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد احمد محمد احمد23504
7458############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد احمد محمد عثمان23505
5433############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد احمد محمد فريد23506
7152############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد احمد مزيد محمد23507
7660############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد احمد هاشم علي23508
7858############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد اسامه السيد حسين23509
7958############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد اسامه عبد الرازق احمد23510
4946############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد اسعد محمد عبد الاله23511
7457############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد اسماعيل محمد اسماعيل23512
7247############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد اشرف عبد العال محمد23513
6349############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد انور جالل مرسي23514
6538############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد ايمن احمد شبلى23515
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5135############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد ايمن على حسن23516
5634############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد ايهاب صبرى على23517
محمد23518 بهاء الدين عبد الموجود عبد 79.558.5############سوهاجالنبوى المهندس عاللطيف
7860############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد جابر جادهللا حسين23519
7960############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد حسن متولى ملوك23520
7859############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد حمدى محمد حسين23521
5730############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد خالد حنفى هاشم23522
4733############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد خالد خلف محمد23523
7556############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد خالد عبد النعيم محمد23524
6749############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد خالد فتحى السيد23525
6853############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد سعد التايه حمد هللا23526
7558############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد شبانه محمد احمد عبد الواحد23527
7758.5############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد صالح السيد محمود23528
78.559.5############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد عاطف ابراهيم مدكور23529
7251############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد عرب حسين ادم23530
5545############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد عالء رمضان عبد الرحيم23531
7148.5############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد على صابر عبد الرحيم23532
5345############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد على محمد ابراهيم23533
6543############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد علي احمد حسين23534
7357############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد فولي عبيد سيد23535
7330############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد كمال محمد عبد الاله23536
7859############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد مجدي فؤاد محمد23537
7958############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد محسن كمال ثابت23538
7957############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد محمود عمر محمود23539
6959############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد محمود محمد محمود محسب23540
7857############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد ممدوح سيد اسماعيل23541
7557############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد ممدوح محمد عبد الرحيم23542
8058############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد مؤمن محمد عبد الاله23543
8058############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد ناجح السيد سليمان23544
7755############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد ناصر عبد الرحيم حسين23545
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78.558.5############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد ناصر محمد عوض23546
6950############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد نور كامل عالم23547
7458############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد هشام عمر السيد23548
7857############سوهاجالنبوى المهندس عمحمود ابو الوفا سليم احمد23549
7755############سوهاجالنبوى المهندس عمحمود احمد فاروق احمد حمدي23550
4436############سوهاجالنبوى المهندس عمحمود احمد محمد معتوق23551
7858############سوهاجالنبوى المهندس عمحمود ايمن احمد شبلى23552
5940############سوهاجالنبوى المهندس عمحمود ايمن دياب محمد23553
6745############سوهاجالنبوى المهندس عمحمود ايمن عطيه رمضان23554
5736############سوهاجالنبوى المهندس عمحمود جمال جالل سباعى23555
6539############سوهاجالنبوى المهندس عمحمود حنفى محمود ربيعى23556
6444############سوهاجالنبوى المهندس عمحمود خيرى حسين محمد23557
7358############سوهاجالنبوى المهندس عمحمود رجب عبد الرحمن محمد23558
7146############سوهاجالنبوى المهندس عمحمود طارق محمود علم الدين23559
5543############سوهاجالنبوى المهندس عمحمود على عبد المجيد حشمت23560
7857############سوهاجالنبوى المهندس عمحمود محمد ممدوح الزمر23561
7654############سوهاجالنبوى المهندس عمروان ابراهيم محمد همام23562
7858.5############سوهاجالنبوى المهندس عمروان خالد حسين احمد23563
78.554############سوهاجالنبوى المهندس عمروان رافت السيد هاشم23564
79.560############سوهاجالنبوى المهندس عمروان عبده فراج محمود23565
7855############سوهاجالنبوى المهندس عمروان محمد احمد منازع23566
7857############سوهاجالنبوى المهندس عمروان محمود رشاد توفيق23567
79.557############سوهاجالنبوى المهندس عمروان ناصر محمد البرعي احمد23568
7654############سوهاجالنبوى المهندس عمصطفى احمد محمد عبدربه23569
6148############سوهاجالنبوى المهندس عمصطفى احمد محمود مصطفى23570
7358############سوهاجالنبوى المهندس عمصطفى حسين محمود عبد اللطيف23571
5238############سوهاجالنبوى المهندس عمصطفى خالد عبد الحميد محمد23572
4244############سوهاجالنبوى المهندس عمصطفى رمضان احمد محمود23573
6956.5############سوهاجالنبوى المهندس عمصطفى شريف محمد كامل23574
5555############سوهاجالنبوى المهندس عمصطفى ناصر رمضان محمود23575
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4846############سوهاجالنبوى المهندس عمصطفى هاشم عبد الموجود جلبى23576
4443############سوهاجالنبوى المهندس عمصطفي الحسن كامل عبد الهادي23577
7451############سوهاجالنبوى المهندس عمصطفي السيد عبد الرحمن السيد23578
4647############سوهاجالنبوى المهندس عمصطفي حسن حسني فوزي23579
7050############سوهاجالنبوى المهندس عمصطفي عبد المنعم رضوان محمد23580
6550############سوهاجالنبوى المهندس عمصطفي محمد مصطفي محمد23581
6144############سوهاجالنبوى المهندس عمصطفي محمود احمد علي23582
7253############سوهاجالنبوى المهندس عمعاذ عبد هللا عبد الجابر عبد هللا23583
5945############سوهاجالنبوى المهندس عمعاذ هارون عبد هللا علي23584
7152.5############سوهاجالنبوى المهندس عمعاز محمد صالح حرب جاد23585
4345############سوهاجالنبوى المهندس عمعتصم رفعت محفوظ عبد الرازق23586
6846############سوهاجالنبوى المهندس عمهند محمد كمال احمد23587
7858############سوهاجالنبوى المهندس عمهند ناصر محمد البرعي احمد23588
7659############سوهاجالنبوى المهندس عمينا انور جاد مسعود23589
6351############سوهاجالنبوى المهندس عمينا سامي سمعان عبد المسيح23590
6751############سوهاجالنبوى المهندس عمينا موهوب فاروق خله23591
7453############سوهاجالنبوى المهندس عناصر حمدى ناصر عثمان23592
5349############سوهاجالنبوى المهندس عناصر سعيد احمد عبد الحميد عبد الجواد23593
7052############سوهاجالنبوى المهندس عنورالدين احمد عبد الراضى محمد23594
7156############سوهاجالنبوى المهندس عوليد حماده صدقى محمد23595
يب فهمي23596 6849############سوهاجالنبوى المهندس عوهيب سمير وه
7552############سوهاجالنبوى المهندس عيحيى اشرف السيد محمد23597
6749############سوهاجالنبوى المهندس عيحيى عارف عبد القادر محمد23598
7358############سوهاجالنبوى المهندس عيحيي محمد احمد صفوت محمد23599
عى قلدس23600 4445############سوهاجالنبوى المهندس عيسى ابراهيم ودي
4646############سوهاجالنبوى المهندس عيسى جمال خلف فهمى23601
8059############سوهاجالنبوى المهندس عيسي نصر انيس رزق هللا23602
6054############سوهاجالنبوى المهندس عيوسف احمد عارف عبد الحميد23603
7660############سوهاجالنبوى المهندس عيوسف ايمن فرغل احمد23604
4650############سوهاجالنبوى المهندس عيوسف بكري دياب بكر23605
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7660############سوهاجالنبوى المهندس عيوسف جالل شحاته جالل23606
4453############سوهاجالنبوى المهندس عيوسف جمال محمود عبد الرؤوف23607
4736############سوهاجالنبوى المهندس عيوسف حربي فؤاد السيد23608
7158############سوهاجالنبوى المهندس عيوسف حسام الدين محمد مبارك23609
78.558############سوهاجالنبوى المهندس عيوسف حسام مصطفي محمد23610
7250############سوهاجالنبوى المهندس عيوسف عاصم يونس محمد23611
4852############سوهاجالنبوى المهندس عيوسف عبد الرحيم محمد هريدى23612
5456############سوهاجالنبوى المهندس عيوسف عبد هللا بدوي عبد هللا23613
7338############سوهاجالنبوى المهندس عيوسف عبد النبي ضيف هللا محمود23614
7758############سوهاجالنبوى المهندس عيوسف محمد احمد الصغير23615
78.557############سوهاجالنبوى المهندس عيوسف محمد شعبان محمد23616
8059############سوهاجالنبوى المهندس عيوسف محمد محمود محمد23617
7759############سوهاجالنبوى المهندس عيوسف مصطفى محمد راشد23618
اد بناتارجوان محمد طه عبد النعيم23619 7044############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاروى جمال السيد عبد الرحيم قاسم23620 7558############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاروى محمد جالل سيد على23621 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاروى نورالدين محمد عبد الرحيم23622 8059.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاروي عمرو محمود رفاعي23623 7960############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاروي ناصر عبد الفتاح توفيق23624 7758############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاروي هشام زكي احمد23625 7358.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاروي وائل ابو الفتوح عبد الرحيم23626 7456############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاريج احمد ماهر محمد23627 7557############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاريج محمد بخيت محمد23628 7760############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاسراء احمد محمود احمد23629 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاسراء وائل احمد السيد ابراهيم23630 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاسماء السيد حسان محمد23631 7658############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاسماء خالد حامد مصطفي23632 6046############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاسماء محمد حسين عبد الاله23633 78.559############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاسماء محمود شعبان عبد الحميد23634 7859.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاسيا حسن هاشم بكر23635 78.558.5############سوهاجطارق بن زي
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اد بناتافنان محمد خليفه احمد23636 78.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاكرام عبد المعين عبد العزيز23637 5135############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاالء السيد احمد السيد23638 6541############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاالء ثروت رجب سليم23639 6750############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاالء صابر عبد الراضى احمد23640 7346.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاالء عبد هللا خلف محمد23641 7959############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاالء محمود عبد العزيز محمود23642 7558############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاالء محمود على غونيم23643 79.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاالء يسري عزت كامل23644 7456############سوهاجطارق بن زي
اد بناتالهام هاني فوزي صبحي سامي23645 7558############سوهاجطارق بن زي
اد بناتامنيه جمال محمدعلى مصطفى23646 7458############سوهاجطارق بن زي
اد بناتامنيه خالد فهمى ابراهيم23647 7555############سوهاجطارق بن زي
اد بناتامنيه عماد حسن عبد العزيز23648 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتامنيه فتحي عبد العال قريشي23649 79.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتامنيه محمد حسانين عثمان23650 7258############سوهاجطارق بن زي
اد بناتامنيه مدحت خليفه محمود23651 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاميره احمد محمود خليفه23652 7550############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاميره صفوت حلمي متري23653 7753############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاميره عبد الجابر الديب عبد الحميد23654 7442############سوهاجطارق بن زي
اد بناتاميره محمد احمد السيد محمد23655 8059.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتانا سيمون ايمن نصيف عبد المسيح23656 7859############سوهاجطارق بن زي
اد بناتايات فؤاد سباعى محمد23657 5033############سوهاجطارق بن زي
اد بناتايريني امجد فرنسيس خليل23658 7960############سوهاجطارق بن زي
اد بناتايريني فوزي سيفين مجلع23659 7854############سوهاجطارق بن زي
اد بناتايالريا عصمت ثابت صموئيل23660 7655############سوهاجطارق بن زي
اد بناتايمان احمد علي عبد المجيد23661 6233############سوهاجطارق بن زي
اد بناتايمان السيد محمد محمود23662 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتايمان ممدوح رزق احمد23663 7252############سوهاجطارق بن زي
اد بناتايمان نصر الدين محمد احمد23664 8058.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتايمي ريمون جميل الوندى23665 79.560############سوهاجطارق بن زي

(218)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

اد بناتايناس اسامه خلف محمود23666 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتايه هللا ايمن عبد الرحمن رفاعى23667 78.558.5############سوهاجطارق بن زي
ت عبد الفتاح احمد23668 ه راف اد بناتاي 78.559############سوهاجطارق بن زي
اد بناتايه محمد احمد محمد23669 7656############سوهاجطارق بن زي
اد بناتايه محمد خلف هللا خليفه23670 79.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتبسمله عصام البدري محمود المساوي23671 79.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتبسمله هشام الدين محمد توفيق23672 7659.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتبسنت ايهاب ميالد وديع23673 7458############سوهاجطارق بن زي
اد بناتبسنت عصمت مجاهد بسطا23674 7658############سوهاجطارق بن زي
اد بناتبسنت فتحي عمر محمد عبد الباقي23675 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتبولين عونى كرم ضيف23676 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتتسنيم ايمن عبد الجابر عبد الحميد23677 7960############سوهاجطارق بن زي
اد بناتتسنيم عبد الستار عبد العاطى رضوان23678 7759.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتتسنيم نبيل محمد محمود23679 7758############سوهاجطارق بن زي
اد بناتتغريد احمد اسماعيل احمد23680 7354############سوهاجطارق بن زي
اد بناتتقوى ابو العز حشمت عبد المجيد23681 8058############سوهاجطارق بن زي
اد بناتتقوى بالل عبد الكريم محمد23682 7959.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتتقى احمد محمد بيومى23683 8058############سوهاجطارق بن زي
اد بناتجاسمين عالء الدين فوزي مصطفي23684 6957############سوهاجطارق بن زي
اد بناتجسيكا اسعد حشمت فؤاد23685 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتجنه هللا محمد ابراهيم علي23686 78.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتجنه محمد صالح محمد23687 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتجوسيانا اسامه جرجس مهاود23688 7355############سوهاجطارق بن زي
اد بناتجولي عماد فايق لبيب23689 7960############سوهاجطارق بن زي
اد بناتجوليانا سامح عطيه عبد المالك23690 7858.5############سوهاجطارق بن زي
جومانا23691 ايمن عبد المحسن عبد الغني عبد اد بناتالعال 7755############سوهاجطارق بن زي
اد بناتجويس عماد وديع ثابت23692 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتجيسكا باسم رفعت فهمى23693 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتجيسيكا بيتر محروص سيداروس23694 8059############سوهاجطارق بن زي
اد بناتجيسيكا جون رزق فاكيوس23695 8060############سوهاجطارق بن زي
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اد بناتجيسيكا عصام رافت ماضي23696 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتجينا جوزيف محفوظ قالده23697 7960############سوهاجطارق بن زي
اد بناتحبيبه احمد فاروق محمود23698 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتحبيبه اسامه عمر السيد23699 7856############سوهاجطارق بن زي
اد بناتحبيبه خالد عبد العليم بدوى23700 6242############سوهاجطارق بن زي
اد بناتحبيبه خالد كمال الدين حسن23701 7760############سوهاجطارق بن زي
اد بناتحبيبه خيري خلف محمود23702 7348############سوهاجطارق بن زي
اد بناتحبيبه رجب محمد عبد المجيد23703 6443############سوهاجطارق بن زي
اد بناتحبيبه صالح ابو الفضل محمد23704 7657############سوهاجطارق بن زي
اد بناتحبيبه صالح محمود احمد23705 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتحبيبه محمد فتحي عبد القادر23706 7251############سوهاجطارق بن زي
اد بناتحبيبه محمود عبد الرحيم ابو الوفا23707 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتحبيبه مصطفي محمد بكري23708 7859.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتحسناء رجب عبد الغفار ابراهيم23709 7356############سوهاجطارق بن زي
اد بناتحسناء محمد احمد عالم23710 6649############سوهاجطارق بن زي
اد بناتحال احمد همام فتحي23711 7551############سوهاجطارق بن زي
اد بناتحنين ايمن عبد المحسن عبد الغني23712 7653############سوهاجطارق بن زي
هاب محمد محمود23713 اد بناتحنين اي 6151############سوهاجطارق بن زي
اد بناتحنين خالد محمد عبد الحميد23714 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتحنين طلعت عزالدين احمد23715 7757############سوهاجطارق بن زي
اد بناتحنين محمد حنفى السيد23716 7258.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتحنين هشام فاروق عبد الاله23717 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتخالده عبد العال محمد حمدان23718 4940############سوهاجطارق بن زي
اد بناتخديجه محمد محمود عبد الهادي حسين23719 7558.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتخلود عاطف رشاد احمد23720 7960############سوهاجطارق بن زي
اد بناتدعاء عبد الغني عبد اللطيف عبد الوهاب23721 7455############سوهاجطارق بن زي
اد بناتدعاء عبد هللا احمد محمد23722 4437############سوهاجطارق بن زي
اد بناتدعاء محمد احمد رضوان23723 7654############سوهاجطارق بن زي
اد بناتدعاء ممدوح احمد مبارك23724 7045############سوهاجطارق بن زي
ضان احمد محمود23725 اد بناتدنيا رم 4645############سوهاجطارق بن زي
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ن العابدين عبد الاله23726 اد بناتدنيا عبد هللا زي 7658.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتدنيا عالء فاروق محمد23727 7760############سوهاجطارق بن زي
اد بناتدنيا على محمد على23728 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناترانيا ايمن السيد شعبان السايح23729 7960############سوهاجطارق بن زي
اد بناترانيا عمرو عبد المنعم محمد23730 78.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناترجاء يسرى عبد الرازق فرغلي23731 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناترحاب ايمن رفعت هاشم23732 5032############سوهاجطارق بن زي
اد بناترحاب محى الدين عبد المطلب محمد23733 7456############سوهاجطارق بن زي
اد بناترحاب محى سالم صابر23734 7356############سوهاجطارق بن زي
اد بناترحمه احمد خلف احمد23735 7759############سوهاجطارق بن زي
اد بناترحمه عالء بدر جالل23736 5840############سوهاجطارق بن زي
اد بناترحمه محمد البدري عثمان23737 7758############سوهاجطارق بن زي
اد بناترحمه محمد عبد السميع علي23738 7355############سوهاجطارق بن زي
اد بناترحمه مصطفى حسين محمود23739 7660############سوهاجطارق بن زي
اد بناترحمه ناصر عبد الوهاب عبد الرحيم23740 6345############سوهاجطارق بن زي
اد بناترضوى احمد حازم نصحى23741 7859############سوهاجطارق بن زي
ا ابو الحسن احمد محمد23742 اد بناترن 7653############سوهاجطارق بن زي
اد بناترنا رزق لطفى رزق23743 7960############سوهاجطارق بن زي
اد بناترنا عاطف احمد عبد الجابر23744 6851############سوهاجطارق بن زي
اد بناترنا عماد عدلي جيد23745 7357############سوهاجطارق بن زي
اد بناترنا محمد عبد الحميد حسن23746 7959.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناترنا ناصر قابيل الرشيدى23747 7450############سوهاجطارق بن زي
اد بناترناد عماد عبد اللطيف يونس23748 7560############سوهاجطارق بن زي
اد بناترنيم هاني صابر محمد سرحان23749 7460############سوهاجطارق بن زي
اد بناترهف هاشم ابو زيد علي23750 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتروان حسن محمود حسن23751 7058############سوهاجطارق بن زي
اد بناتروان مروان زيد محمد23752 7460############سوهاجطارق بن زي
اد بناتروبا ياسر السيد محمد23753 79.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتروتانا ايمن سعد مرقص23754 7155############سوهاجطارق بن زي
اد بناترودينا ابو دهب السيد عبد الرازق23755 78.560############سوهاجطارق بن زي
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ي ريمون شوقي عازر23756 اد بناترون 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناترؤي اسامه رفعت محمود23757 7859.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناترؤي رؤوف احمد عبد هللا23758 7558.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناترؤي نبيل السيد يوسف23759 78.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتريتاج جالل السيد محمد23760 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتريم اشرف صابر محمد23761 8059############سوهاجطارق بن زي
اد بناتريم رفعت ابو القاسم عبد اللطيف23762 5551############سوهاجطارق بن زي
اد بناتريناد على محمود محمد23763 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتريناد عماد صالح محمود23764 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتريهام السيد هاللي محمد23765 7255############سوهاجطارق بن زي
اد بناتريهام ايمن عبد الهادى حسنين23766 7256############سوهاجطارق بن زي
اد بناتريهام خالد محمد محمود23767 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتريهام سيد محمد عبد العال23768 78.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتريهام عاصم محمد الفاوى23769 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتزمزم احمد سيف النصر عبد الصادق23770 7858############سوهاجطارق بن زي
اد بناتزهوه زكريا مصطفى همام عبد الرحمن23771 7258############سوهاجطارق بن زي
اد بناتزينب احمد محمد عمر23772 7660############سوهاجطارق بن زي
اد بناتزينب خليل سليمان محمود23773 7057############سوهاجطارق بن زي
اد بناتزينب عبد الرحمن احمد محمد23774 7859############سوهاجطارق بن زي
اد بناتساره احمد صديق هريدى23775 5240############سوهاجطارق بن زي
اد بناتساره احمد صفاء الدين محمد خليل23776 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتساره انسى شكرى شاكر23777 7960############سوهاجطارق بن زي
اد بناتساره ايمن جيد شاكر23778 7358############سوهاجطارق بن زي
اد بناتساره جمال فايز جرس23779 7758############سوهاجطارق بن زي
اد بناتساره خليل حلمي حبيب23780 7559.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتساره طارق محمود احمد23781 7560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتساره طلعت زكي ادم23782 79.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتساره محب موريس غبلاير23783 7259############سوهاجطارق بن زي
اد بناتساره منير ونيس زيرون23784 7057############سوهاجطارق بن زي
زي صديق23785 اد بناتساره هاني رم 7860############سوهاجطارق بن زي
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اد بناتساندرا عصام فارس ناشد23786 7959.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتساندرا مايكل جرجس فوزى23787 78.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتساندرا ميشيل جرجس صالح جرجس23788 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتساندي فتحي كامل رياض23789 79.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتساندي ناجي نجيب شنوده23790 7146############سوهاجطارق بن زي
اد بناتساندي نبيل فؤاد توفيق خيله23791 7959.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسحر عالء الدين فؤاد محمد23792 6438############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسلفانا ممدوح موريس بشاي23793 7353############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسلفيا ايمن عزيز فهمي23794 7960############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسلفيا سامح موريس ميخائيل23795 7759############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسلمى احمد كمال حافظ البلك23796 7858.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسلمى اكرم صالح الدين عبد الحميد23797 6342############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسلمى امجد محمد على23798 6757############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسلمى ايمن محمود عبد الرحمن23799 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسلمى صالح عبد العال على23800 7353############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسلمى صالح محمد محمد23801 7555############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسلمى محمد عبد الرحمن محمد23802 5836############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسلمي محمود احمد ابو النور23803 7859############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسلمي وليد محمود طه23804 78.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسما طارق محمود محمد23805 7759############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسما عماد محمد عبد المجيد23806 6937############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسما محمد عبد الحميد حسن23807 8059############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسما محمد محمود عبد اللطيف23808 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسما محمود فوزي صالح23809 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسماء عاطف عبد العال السيد23810 7858############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسماح صالح خلف احمد23811 4739############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسندس صالح محمد محمد23812 7352############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسهام جمال محمد عبد االعال23813 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسهيله ممدوح ابو الفضل احمد23814 78.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسهيله ياسر فاروق محمد23815 7658.5############سوهاجطارق بن زي

(223)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

اد بناتسهيله ياسر قرقار عبد السميع23816 7041############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسوسنه ممدوح عوض ناشد23817 7859############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسوالنج محسن كمال موسى عجايبي23818 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسيلفيا هاني جمال صادق23819 78.559############سوهاجطارق بن زي
اد بناتسيمون عماد كامل موسى23820 7558.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشاهنده خالد عبد الاله محمد23821 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشذا عالء الدين محمد رفاعي23822 7960############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشذي اشرف رمضان احمد23823 78.558############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشروق محمد فؤاد علي23824 7660############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشهد احمد عبد هللا احمد23825 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشهد احمد عمر محمد23826 79.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشهد اسامه فؤاد فراج23827 6851############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشهد السيد احمد محمد23828 7544############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشهد باهر حسين محمد عبد الغنى23829 6347############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشهد خالد محمد خلف هللا23830 7659############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشهد رافت الديب عبد الحميد23831 6440############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشهد طارق محمد محمد23832 7554############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشهد عامر سعد شعبان23833 7560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشهد عشرى محمد احمد23834 7347############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشهد عصام حلمي عبد الرحيم محمود23835 6853############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشهد عصام عبد العال عبد الرحمن23836 7659############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشهد عالء ابو الحمد بخيت ابو بكر23837 7759.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشهد عالء محمد احمد23838 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشهد عمرو عبد العظيم احمد محمد23839 6953############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشهد محمد شوقى محمد23840 5939############سوهاجطارق بن زي
شهد23841 محمد قاسم محمد احمد صابر ماجد اد بناتنوفل 7254############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشهد محمود محمد محمود23842 79.559############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشهد مدحت محمود عبد الدايم23843 7756############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشهد ممدوح المملوك على23844 7858############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشهد ناصر عبد الستار محمود23845 7557############سوهاجطارق بن زي
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اد بناتشيرين عبد الرحيم احمد على23846 7858############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشيماء اشرف عبد السميع عبد الهادى23847 7658############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشيماء محمد احمد مصطفى23848 6534############سوهاجطارق بن زي
اد بناتشيماء ممدوح محمود عبد اللطيف23849 7859.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتصابرين مختار السيد محمد23850 4646############سوهاجطارق بن زي
اد بناتضحي محمود بكري فرغل23851 7360############سوهاجطارق بن زي
اد بناتعبير عبد السميع عطا هللا اسماعيل23852 7859############سوهاجطارق بن زي
اد بناتعال عاطف جالل محمد23853 7760############سوهاجطارق بن زي
اد بناتعلياء عصمت عباس عبد العال23854 7252############سوهاجطارق بن زي
اد بناتعلياء مرعي احمد علي23855 5644############سوهاجطارق بن زي
اد بناتعهد احمد عبد التواب محمد علي23856 7460############سوهاجطارق بن زي
اد بناتعهد فراج عبد النبي علي23857 78.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتغاده السيد حنفى هاشم23858 6843############سوهاجطارق بن زي
اد بناتغاده سلطان احمد حسين23859 7559.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتغدير عادل شعبان محمد23860 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتفاطمه احمد البدري عبد العال23861 7354############سوهاجطارق بن زي
اد بناتفاطمه احمد عبد الراضي عرفات23862 7960############سوهاجطارق بن زي
اد بناتفاطمه حسن عبد العظيم على23863 7157############سوهاجطارق بن زي
اد بناتفاطمه سعيد ابراهيم محمد23864 78.559.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتفاطمه عادل علي عبد اللطيف23865 7354############سوهاجطارق بن زي
اد بناتفاطمه ناصر عبد الرحيم حسين23866 6356############سوهاجطارق بن زي
اد بناتفاطمه هاشم سرور عبد الرحيم23867 7257############سوهاجطارق بن زي
اد بناتفبرونيا عماد ابراهيم امين عبيد23868 78.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتفرح محمد ابراهيم الدسوقي عبد الحميد23869 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتفرحه السيد محمد عبد العال23870 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتفيرونيا ايمن فتحي فكري23871 7559############سوهاجطارق بن زي
اد بناتكاترينا جمال موريس لبيب23872 7554############سوهاجطارق بن زي
اد بناتكارمينا وحيد جاباهلل سدراك23873 7554############سوهاجطارق بن زي
اد بناتكرستين االمير جرجس لبيب23874 7859############سوهاجطارق بن زي
اد بناتكرستينا مدحت صدقي حكيم23875 7859############سوهاجطارق بن زي
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اد بناتكرمينا نبيل وليم خله القمص دميان23876 7758############سوهاجطارق بن زي
اد بناتكالرا ايهاب رياض لبيب23877 7551############سوهاجطارق بن زي
اد بناتكنزى احمد فوزى محمد23878 7859############سوهاجطارق بن زي
اد بناتكنوز اشرف احمد مبارك23879 7448############سوهاجطارق بن زي
اد بناتكوثر محمود عباس محمود23880 135############سوهاجطارق بن زي
ب23881 اد بناتكيرمينا انسي اديب راغ 7959.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتكيرمينا جميل جمال كامل23882 7759############سوهاجطارق بن زي
اد بناتكيرمينا عاطف رمزي رياض23883 7758.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتلقاء الجوهري محمد خليفه23884 6543############سوهاجطارق بن زي
اد بناتلوجين عالء حلمي فاضل23885 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتلورينا مدحت مكرم اسكندر23886 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمادلين جرجس فخري شلبي23887 7452############سوهاجطارق بن زي
ا اسامه كامل موسى23888 اد بناتمادون 6946############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمادونا مجدي رايد حبيب23889 8060############سوهاجطارق بن زي
ينا عياد بخيت الجندي جرجس23890 اد بناتمارت 8058############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمارجريت عادل خلف فهمى23891 7645############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمارى صبحى حليم خليل23892 6841############سوهاجطارق بن زي
اد بناتماريا سامح قيصر فهمي ابراهيم23893 78.559############سوهاجطارق بن زي
اد بناتماريا مدحت ايليا تاوضروس23894 7254############سوهاجطارق بن زي
اد بناتماريانا عوني نجيب شنوده23895 7759############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمارينا اشرف عياد تكال23896 7858.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمارينا قدرى جرجس عازر23897 5235############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمارينا مجدي خير راغب23898 7556############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمارينا مؤمن اسعد فهيم23899 7253############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمارينا يوسف جرجس يوسف23900 7357############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمرام مصطفي بدوي مزيد23901 7758############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمروه ياسر جمال جابر23902 6241############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمريم ابراهيم عياد تكال23903 7159.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمريم اسامه زكى عبد هللا23904 7157############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمريم اشرف عبد السميع عبد اللطيف23905 7960############سوهاجطارق بن زي
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اد بناتمريم اشرف نصحى جادهللا23906 7253############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمريم اكرم روميل كمال23907 7658############سوهاجطارق بن زي
ب23908 اد بناتمريم جمال صالح راغ 7859############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمريم جمال علي حسن23909 7659.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمريم جوزيف وجيه رمزي23910 7760############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمريم حسين محمد حسين23911 7558.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمريم حنفى عبد العزيز محمود23912 7657############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمريم خلف عبد المجيد اسماعيل23913 5049############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمريم سامح محمود عبد الاله23914 5544############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمريم صبري ادوارد صبري رزق هللا23915 7960############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمريم ضياء الدين عبد الحميد عبد المجيد23916 7657############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمريم عبد هللا عبد الوهاب امير23917 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمريم عبد الناصر كامل احمد23918 79.556############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمريم متي شمعي القمص سرجيوس23919 7859.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمريم محمد حسن احمد23920 7135############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمريم محمد محمود محمد23921 7151############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمريم محمود ابو الحمد عبد الاله23922 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمريم هشام عباس باشا علي23923 7758############سوهاجطارق بن زي
ري شاكر23924 اد بناتمريم وجدي زك 7756############سوهاجطارق بن زي
اد بناتملك اشرف جالل محمود23925 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتملك ايمن محمد احمد23926 7859.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتملك حامد احمد حامد محمد23927 7859############سوهاجطارق بن زي
اد بناتملك رجب عبد الجليل بدر23928 7858.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتملك صالح محمد عبد الكريم23929 7658############سوهاجطارق بن زي
اد بناتملك محمد فوزي محمد23930 7658############سوهاجطارق بن زي
صطفي محمد احمد23931 اد بناتملك م 7358############سوهاجطارق بن زي
اد بناتملك وليد احمد محمد23932 7659############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمنار حسن محمود محمد23933 7357############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمنار عالء احمد عبد الدايم23934 7357############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمنار ممدوح محمد ابراهيم23935 7357############سوهاجطارق بن زي
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اد بناتمنه السيد احمد عبد الاله23936 7051############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمنه هللا اسماعيل سعيد احمد23937 7759############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمنه هللا اكرم ابراهيم الدسوقى محمود23938 7858############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمنه هللا ثروت السيد احمد23939 7859############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمنه هللا دياب محمد دياب23940 7857############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمنه هللا رمضان فوزي محمد23941 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمنه هللا طارق محمد بدر23942 7859############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمنه هللا كارم خلف عبد العال23943 7259.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمنه هللا محمد فتحي السيد23944 78.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمنه هللا محمود صديق محمود محمد23945 78.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمنه هللا مختار احمد علي محمد23946 6946############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمنه هللا هاشم اسماعيل على23947 6855############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمنه ايمن فتحي حسن احمد23948 7657############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمنه منتصر عبد العاطي الشاذلي23949 6751############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمنى فراج محمد عبد الغنى23950 8059############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمهداه محمود عبد العزيز احمد23951 7451############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمهرائيل اشرف يوسف فهمى23952 7858############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمهرائيل ايمن عطا عدلي23953 7358############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمهرائيل كامل مسعود توفيق23954 8059.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمهرائيل مجدى ثابت مرقص23955 8059.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمورا هاني ادور رفله23956 7557############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمونيكا بيتر عيسي بخيت23957 7658############سوهاجطارق بن زي
س23958 اد بناتمونيكا ماجد ثابت بدرو 8059############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمي خالد محمود عبد الدايم23959 7855############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمي رجب خلف رضوان23960 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمي رضا فرج احمد23961 7756############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمي عبد الحكيم امين احمد ابراهيم23962 7657############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمي عبد المؤمن عالم توفيق23963 7556############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمي محسن خلف محمد23964 7654############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمي محمد الصاوي السيد23965 79.560############سوهاجطارق بن زي

(228)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

اد بناتمي محمود محمد محمود23966 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتمياده مصطفى محمد احمد23967 7958.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتميار الضبع احمد على23968 7044############سوهاجطارق بن زي
اد بناتميار جمال فراج عبد العال23969 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتميرا سمير صدقى سعدهللا23970 6960############سوهاجطارق بن زي
اد بناتميرال عادل شكري سعيد23971 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتميرنا مجدى جندى شحاته23972 8059############سوهاجطارق بن زي
اد بناتميرنا مراد خيري فهيم23973 79.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتميروال البير مراد عزيز23974 7758############سوهاجطارق بن زي
اد بناتميروال محسن الفي هنري23975 79.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتميروال نبيل وليم اقالديوس23976 7959############سوهاجطارق بن زي
يد تامر يوسف23977 اد بناتميروال وح 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتميروال وسام صبري صليب23978 7758.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتميروال وليم لبيب ساويرس23979 7555############سوهاجطارق بن زي
اد بناتميساء عمر محمد محمود خلف هللا23980 7657############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنادين امجد كميل بشاى لوس23981 7457############سوهاجطارق بن زي
اد بناتناردين روماني جرس رزق23982 78.559############سوهاجطارق بن زي
اد بناتناردين عطا جاد الكريم جاد الرب23983 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنانسى عاطف ناجى جرجس23984 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتندى ابو الفضل هاشم عبد الكريم الشري23985 8058############سوهاجطارق بن زي
اد بناتندى احمد معوض صابر23986 7043############سوهاجطارق بن زي
اد بناتندى اشرف محمود محمد23987 78.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتندى ايمن احمد شحاته23988 7760############سوهاجطارق بن زي
اد بناتندى حسن ضاحى محمد23989 7056############سوهاجطارق بن زي
اد بناتندى حسنى فتحى محمد23990 7858############سوهاجطارق بن زي
اد بناتندى صادق اسماعيل احمد23991 7856############سوهاجطارق بن زي
اد بناتندى طارق صالح عبد الحميد23992 7757############سوهاجطارق بن زي
اد بناتندى عصمت حامد بالل23993 7440############سوهاجطارق بن زي
اد بناتندى قدرى عبد الكريم على23994 78.556############سوهاجطارق بن زي
اد بناتندى كمال محمد احمد23995 7351############سوهاجطارق بن زي
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اد بناتندى محسن احمد عبد المجيد23996 7759############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنرمين نصري لبيب حبشي يوسف23997 7958############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنسرين صالح محمد بيومي محمد23998 79.558.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنشوه احمد محمد شافع23999 78.558############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنهله احمد جاد حسن24000 7548############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنور الهدى على عارف على24001 7960############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنور اياد محمد عمر24002 7860############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنور طارق كمال محمود دياب24003 78.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنور عبد العزيز محمد احمد24004 5333############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنور عمرو سعد محمد24005 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنوران اشرف عطف الكريم احمد24006 7858############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنوران محمد حافظ محمود محمد24007 8059.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنورهان احمد مرسي عبد العال24008 7743############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنورهان الحسين بكرى صديق24009 7855############سوهاجطارق بن زي
ضبع احمد على24010 اد بناتنورهان ال 7649############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنورهان خالد عبد الرحمن حمزه24011 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنورهان رافت سيد ابراهيم24012 7757############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنورهان ضياء الدين محمود السيد24013 6739############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنورهان عبد العال رشاد عبد العال24014 7351############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنورهان مصطفي احمد عبد العال24015 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنورهان وليد عبد الكافي جابر24016 79.558.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتهاجر سالم احمد عالم24017 7960############سوهاجطارق بن زي
اد بناتهاجر منصور عبد الرحمن حسانين24018 7552############سوهاجطارق بن زي
اد بناتهاجر هريدى صديق هريدى24019 4732############سوهاجطارق بن زي
اد بناتهاله مصطفى محمد جالل24020 4732############سوهاجطارق بن زي
اد بناتهبه احمد مصطفى سليم24021 7246############سوهاجطارق بن زي
اد بناتهبه علي عبد ربه محمد24022 7848############سوهاجطارق بن زي
اد بناتهدى شعبان محمد محمد24023 4430############سوهاجطارق بن زي
اد بناتهدير عبد الرحيم خلف هللا خالف24024 3117############سوهاجطارق بن زي
اد بناتهدير محمد فتحى احمد24025 5133############سوهاجطارق بن زي
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اد بناتهنا احمد همام فتحي24026 7143############سوهاجطارق بن زي
اد بناتهنا عصام خلف حسين محمود24027 79.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتهنا ياسر خلف عبده24028 78.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتهند عاشور جالل سباعى24029 7660############سوهاجطارق بن زي
اد بناتوسام اسامه محمود احمد متولي24030 79.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتيارا محمود ناصر خلف هللا24031 79.560############سوهاجطارق بن زي
اد بناتيارا وليد محمود عبد الرحيم24032 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتياسمين باسم السيد احمد عبد العال24033 8060############سوهاجطارق بن زي
اد بناتياسمين عز الدين عبد الحميد عز الدين24034 7559.5############سوهاجطارق بن زي
اد بناتياسمين محمد عبد العزيز محمد احمد24035 7758############سوهاجطارق بن زي
اد بناتيمني بهاء محمد فؤاد حامد24036 7659############سوهاجطارق بن زي
اد بناتيوستينا جاد لمعي جبره عطا24037 6855############سوهاجطارق بن زي
اد بناتيوستينا جمال جرجس صالح جرجس24038 78.553############سوهاجطارق بن زي
اد بناتيوستينا مدحت عطيه نخله عطيه24039 79.560############سوهاجطارق بن زي
7058############سوهاجهدى شعراوى ع بناتاروى ايهاب ابراهيم محمد شحاته24040
7758############سوهاجهدى شعراوى ع بناتاروى محمد هشام امين مرسى24041
7654############سوهاجهدى شعراوى ع بناتاسراء ايمن رمضان محمد24042
7145############سوهاجهدى شعراوى ع بناتاالء حسن سعد حسن24043
الشيماء24044 مصطفى عبد الكريم حسين 6338############سوهاجهدى شعراوى ع بناتحسانين
6337############سوهاجهدى شعراوى ع بناتالملكه فايز فايق نصر هللا24045
6836############سوهاجهدى شعراوى ع بناتامنه فاروق محمد عبد ربه24046
ق24047 7657############سوهاجهدى شعراوى ع بناتانجى سامى صدقى رزي
6646############سوهاجهدى شعراوى ع بناتايالريا رافت رؤوف عطا هللا24048
7856############سوهاجهدى شعراوى ع بناتايناس اشرف كامل محمد24049
6840############سوهاجهدى شعراوى ع بناتايه احمد حنفى على24050
6240############سوهاجهدى شعراوى ع بناتايه حسن سعد حسن24051
7039############سوهاجهدى شعراوى ع بناتايه حمدى صالح ابراهيم24052
7557############سوهاجهدى شعراوى ع بناتبثينه احمد محمود حسن24053
6543############سوهاجهدى شعراوى ع بناتبسمله محمود صابر محمد24054
7346############سوهاجهدى شعراوى ع بناتبسنت ثابت شحاته بباوى24055
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6844############سوهاجهدى شعراوى ع بناتجاكلين عماد وحيد سعيد24056
7338############سوهاجهدى شعراوى ع بناتحبيبه احمد محمد عبد الحافظ24057
6842############سوهاجهدى شعراوى ع بناتحبيبه جمال احمد حسين24058
7557############سوهاجهدى شعراوى ع بناتحبيبه عاطف خلف محمد24059
7035############سوهاجهدى شعراوى ع بناتحبيبه كمال الدين شحاته على24060
7155############سوهاجهدى شعراوى ع بناتحنين طلعت عبد الرحيم مهران24061
7347############سوهاجهدى شعراوى ع بناتدعاء رجب خلف منصور24062
78.559############سوهاجهدى شعراوى ع بناتراندا عرفه على السيد24063
7041############سوهاجهدى شعراوى ع بناترانيا عالء شعبان السيد24064
عت كمال محمد24065 7243############سوهاجهدى شعراوى ع بناترحاب رف
6440############سوهاجهدى شعراوى ع بناترحمه منتصر محمد هريدى24066
8060############سوهاجهدى شعراوى ع بناترنيم اشرف محمود فراج24067
7650############سوهاجهدى شعراوى ع بناترؤى محمد هشام امين مرسى24068
7241############سوهاجهدى شعراوى ع بناتريهام عبد النبى عبد الحميد احمد24069
7350############سوهاجهدى شعراوى ع بناتساره اشرف سعيد انور24070
7247############سوهاجهدى شعراوى ع بناتساره حمدى محمد بكرى24071
هاب منير بشرى24072 7758############سوهاجهدى شعراوى ع بناتساندى اي
7655############سوهاجهدى شعراوى ع بناتشريهان جمال طه على24073
7757############سوهاجهدى شعراوى ع بناتشهد ايمن محمود عبد اللطيف24074
6450############سوهاجهدى شعراوى ع بناتشهد عصام حسن احمد24075
6041############سوهاجهدى شعراوى ع بناتشهد عصام عبد المنعم عبد هللا24076
6142############سوهاجهدى شعراوى ع بناتشهد محمد ضاحى عباس24077
5641############سوهاجهدى شعراوى ع بناتشيماء محسن سعد عبد الحميد24078
7547############سوهاجهدى شعراوى ع بناتصابرين خالد خالف سليم24079
6041############سوهاجهدى شعراوى ع بناتصابرين صبرى حسانين محمود24080
6848############سوهاجهدى شعراوى ع بناتصابرين مجدى فايز شاكر24081
6748############سوهاجهدى شعراوى ع بناتفاطمه عادل عبد السميع عبد المجيد24082
5437############سوهاجهدى شعراوى ع بناتفاطمه ممدوح عبد الرحيم على24083
6547############سوهاجهدى شعراوى ع بناتفرحه احمد رمضان شعبان24084
7353############سوهاجهدى شعراوى ع بناتكرستينا عوض فرج غبرانيوس حنا24085
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6549############سوهاجهدى شعراوى ع بناتمارينا موسى عزت موسى24086
7455############سوهاجهدى شعراوى ع بناتمريم جرجس اسحق اندروس24087
7150############سوهاجهدى شعراوى ع بناتمريم سمير نظير نسيم24088
6651############سوهاجهدى شعراوى ع بناتمريم شهيد بساده جندى24089
7149############سوهاجهدى شعراوى ع بناتمريم فارس خليل شحاته24090
6650############سوهاجهدى شعراوى ع بناتمريم مكرم لمعى سمعان24091
7252############سوهاجهدى شعراوى ع بناتملك اشرف محمد احمد عبد العاطى24092
7759.5############سوهاجهدى شعراوى ع بناتملك خالد عبد هللا احمد24093
6949############سوهاجهدى شعراوى ع بناتملك عالء سعد الدين فهمى24094
7657############سوهاجهدى شعراوى ع بناتملك مصطفى محمود عبد الجواد24095
6243############سوهاجهدى شعراوى ع بناتمنار السيد الدكرونى عبد الجواد24096
ى عبد العال24097 6144############سوهاجهدى شعراوى ع بناتمنار سعد زك
6551############سوهاجهدى شعراوى ع بناتمنار صالح فؤاد محمد24098
7451############سوهاجهدى شعراوى ع بناتمنه االمام الشافعى محمد هريدى24099
78.556############سوهاجهدى شعراوى ع بناتمنه هللا خلف عبد الرحيم حسين24100
7556############سوهاجهدى شعراوى ع بناتمنه هللا عاصم عبد العزيز عبد الاله24101
6948############سوهاجهدى شعراوى ع بناتمنه هللا ياسر احمد محمد24102
8059############سوهاجهدى شعراوى ع بناتمهرائيل اشرف خلف عزمى24103
7544############سوهاجهدى شعراوى ع بناتمى احمد السيد احمد24104
6149############سوهاجهدى شعراوى ع بناتمى اسامه عبد الحميد محمد24105
6147############سوهاجهدى شعراوى ع بناتمى شريف عبد السميع توفيق24106
6449############سوهاجهدى شعراوى ع بناتميرنا جابر لوقا عبد الشهيد24107
7758.5############سوهاجهدى شعراوى ع بناتميرنا محمد المهدى فوزى جاد رشوان24108
يال بشاى24109 ب دن مان ادي 7556############سوهاجهدى شعراوى ع بناتناري
5846############سوهاجهدى شعراوى ع بناتناهد رجب محمد على24110
7356############سوهاجهدى شعراوى ع بناتندى ابو الفتوح فراج عبد الراضى24111
7754############سوهاجهدى شعراوى ع بناتندى احمد شهدى ياسين24112
7456############سوهاجهدى شعراوى ع بناتندى احمد عبده احمد24113
7357############سوهاجهدى شعراوى ع بناتندى بهاء الدين عبد الفتاح محمد24114
5849############سوهاجهدى شعراوى ع بناتندى مصطفى مرسى عبد اللطيف24115
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7252############سوهاجهدى شعراوى ع بناتنرمين فتحى عباس عبد العال24116
نرمين24117 ياسر عبد الفضيل عبد الرحمن عبد 7759############سوهاجهدى شعراوى ع بناتالعال
6357############سوهاجهدى شعراوى ع بناتنعيمه حسن بدوى عبد هللا24118
7756############سوهاجهدى شعراوى ع بناتنور محمد سعد مرسى24119
7360############سوهاجهدى شعراوى ع بناتنوران مصطفى عبد الحميد مصطفى24120
7556############سوهاجهدى شعراوى ع بناتنيفين ايمن صبحى لبيب24121
7053############سوهاجهدى شعراوى ع بناتهاجر خالد كمال عبد الكريم24122
7050############سوهاجهدى شعراوى ع بناتهايا قطب عباس الضوى24123
7049############سوهاجهدى شعراوى ع بناتهايدى احمد ابراهيم عبد الكريم24124
7151############سوهاجهدى شعراوى ع بناتوفاء احمد عبد الحميد على24125
7457############سوهاجهدى شعراوى ع بناتوالء حازم احمد محمد24126
7451############سوهاجهدى شعراوى ع بناتياسمين يحيى على عبد الباسط24127
7358.5############سوهاجهدى شعراوى ع بناتيوستينا رافت صبحى لبيب24128
7255############سوهاجهدى شعراوى ع بناتيوستينا وهيب عزيز ابادير24129
7758############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجابانوب اسامه صدقي سامي24130
7357############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجابانوب رومانى سليمان حبيب24131
7557############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجابانوب مجدى سمير جيد24132
7357############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجابانوب نبيل ناجى نظير24133
7448############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاحمد راغب محمد حامد24134
7458############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاحمد صالح حبيب سليمان24135
احمد24136 صالح متولى امين محمد عبد 6756############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجالكريم
7658############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاحمد عالم محمد احمد24137
6845############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاحمد محسن صابر رمضان24138
7353############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاحمد محسن عبده عبد الرحمن محمد24139
7556############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاحمد محمد احمد عبد الفتاح24140
7657############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاحمد محمد شعبان عبد العال24141
7352############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاحمد محمد عبد الحميد محمد حسن24142
احمد24143 محمد عبد هللا المهدى على حمدى 7256############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجسعد
7336############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاحمد محمد محمود فراج24144
احمد24145 مصطفى محمود عبد العال 6135############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاسماعيل
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7760############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاحمد ناصر محمد حجازى24146
7356############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاحمد ياسر محمد عبد المجيد24147
7045############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجادهم مصطفى بكر علي حسين24148
7348############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجادهم هشام راغب ثابت24149
7659############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاساف جميل عبده سيدهم24150
78.560############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاسامه محمد سليم محمد حفنى24151
7659.5############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاستيفن ارنس اديب مسعود24152
7756############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاستيفن وجيه سامى بسلى24153
7139############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاسالم زكى جمال احمد24154
7549############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاسالم فارس عبد الرازق محمد24155
7037############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاسالم كمال محمد محمد24156
7859.5############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجامير عماد الدين رشدى حسن24157
6843############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجامير نبيل بخيت رزق24158
7458.5############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاندرو امير فكرى لطف هللا24159
س لمعى حكيم24160 7156############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجاندرو موري
7254############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجانس اسامه السيد جاد24161
7558############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجانطونيوس هانى ناجى رياض24162
7658############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجايمانويل نافع نظيم يسى24163
6745############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجايمن هانى فوزى زكى24164
7258.5############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجايهاب محمد حمدى شاكر24165
7560############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجبافلى جوزيف بشرى ميالد24166
7759.5############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجبافلى رميس رياض بسطا24167
7452############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجبافلى صموئيل صدقى عطاهللا24168
7456############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجبسام اشرف يوسف محمد24169
7142############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجبسام حمدى جاير مسعود24170
6544############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجبوال عماد فؤاد سدره24171
71.558############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجبولس ظريف توفيق جيد24172
7158############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجبيشوى ايهاب عبده خليل24173
7158############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجبيشوى بهجت ميخائيل جاد24174
7859.5############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجبيشوى فريد لبيب دميان شنوده24175
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7659.5############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجبيشوى ممدوح وهيب فرج24176
6753############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجبيشوى نبيل بالى عطا هللا24177
7057############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجبيمن انجيلوس بشرى القس24178
7654############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجتوفيق احمد توفيق عسيرى24179
7458############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجتوماس امير فارس ذكرى24180
6343############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجتوماس ايمن قديس جاب هللا24181
7247############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجتوماس ثروت فخرى بسطا شحات24182
71.555.5############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجتوماس جميل يوسف مليكه24183
5941############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاججرجس عماد ادوارد رزق هللا24184
5244############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاججمال عبد الحميد صابر عبد الرحمن24185
6250############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاججورج جبره جرجس قسطنطين24186
77.559.5############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاججورج عاصم عزيز سيدهم24187
7857############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجحامد حمدي حامد مصطفى24188
6852############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجحسام محمود عبد العال احمد24189
5644############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجحسام معتز محمد فتحى24190
7146############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجحسن حازم حسن حامد24191
5538############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجحسن محمد حسن السيد24192
7358############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجحسين محمد حسين على24193
6445############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجحماده مصطفى عبد الرحمن عبد العزيز24194
فيد اسامه ظريف سوس24195 7057############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجدي
5147############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجديفيد نبيل فهمي اسكندر24196
7558.5############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجزياد خالد عبد الناصر خليفه24197
7559.5############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجزياد خالد على محمد24198
7146############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجزياد صالح عبد الحميد محمد24199
7155############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجزياد على رمضان عبد الرحيم24200
7048############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجزياد محمد سالم ابراهيم24201
7154############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجزياد معتصم محمد فخر الدين نور الدين24202
6959############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجزياد مؤمن عبد العليم محمد24203
7758.5############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجزياد ياسر خلف وزيرى24204
ضان24205 اد ياسر صابر احمد رم 7151############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجزي
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8060############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجسالم احمد حسن احمد24206
8060############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجسيف الدين احمد ببارى يوسف24207
7151############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجسيف الدين احمد حافظ محمود محمد24208
6944############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجشادى اشرف عبد الجليل احمد24209
4940############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجشادى ميمى سمير عبد هللا24210
6544############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجشادى ناجح شفيق يوسف24211
7648############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجشريف اشرف عبد الجليل احمد24212
6138############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجشريف محمد على مرعى24213
78.558############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجشنوده عاطف زكى جرجس24214
8057############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجشنوده مملوك لطفي لبيب24215
6254############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجصفوت زكريا الضبع احمد24216
7654############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجصالح عماد صالح عبد الحميد فرج24217
7155############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجضياءالدين ابراهيم محمد محمود24218
7360############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد الرحمن احمد محمد عبد الكريم24219
7760############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد الرحمن احمد نبيل محمد24220
7058############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد الرحمن اشرف فؤاد حسين محمد24221
عبد24222 الرحمن اشرف مصطفى عبد 7759############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجالرحمن
7859.5############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد الرحمن السيد عبد الرحمن ابراهيم24223
7658############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد الرحمن ايمن احمد يوسف مزيد24224
7759############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد الرحمن حاتم فرغلى مهران24225
5752############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد الرحمن خالد محمد جاد المولى24226
6455############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد الرحمن خلف خليفه عبد الرحمن24227
7458############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد الرحمن صبرى محمود احمد24228
7760############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد الرحمن على محمد عامر24229
6054############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد الرحمن محمد ابراهيم حسين24230
6255############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد الرحمن محمد سيد فؤاد24231
7760############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد الرحمن محمد عبد الجواد عبد المجيد24232
6856############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد الرحمن محمد محمود محمد احمد24233
عبد24234 الرحمن ناصر رمضان محمود عبد 7152############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجالرحمن
7048############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد الرحمن ناصر زكريا محمد24235
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78.560############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد الرحمن وليد محمد سويفى24236
7660############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد الرحمن يسرى ابو المعاطى احمد24237
عبد24238 هللا احمد عبد الحميد محمد على 7860############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجالخطيب
6837############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد هللا احمد محمد فهمى24239
79.559############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد هللا خالد عبد الرحمن شحاته24240
79.556############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد هللا خليل سيد خليل24241
6740############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد هللا صالح محمد ابراهيم24242
7035############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد هللا عزت عبد هللا رشوان24243
8058############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد هللا محمد رشاد جاد حسن24244
7743############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعلى الدين عادل على بالل عبد العال24245
79.558############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعلى ايمن سيد احمد24246
6650############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعلى محمد على خليل24247
6943############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعلى محمد على محمد24248
6037############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعماد هانى فوزى زكى24249
7346############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعمار علي عثمان علي24250
6142############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعمار ماهر جالل الليثى24251
7452############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعمار هلهل محمد مناع24252
7858############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعمر احمد محمود محمد24253
78.559############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعمر ايمن عاطف ابراهيم24254
6645############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعمر حسين خلف حسين24255
7258############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعمر خالد ابراهيم عبد الكريم24256
5655############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعمر رمضان صابر محمد24257
5455############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعمر عادل محمد محمود24258
5349############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعمر عماد عامر عبد العال24259
8060############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعمر محمد حسن خليل24260
5057############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعمرو ابراهيم حارص محمد24261
6657############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعمرو خالد احمد حسين24262
79.560############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعمرو مصطفى صابر عباس24263
5554############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعمرو منتصر محمد عامر24264
عمرو24265 ياسر عبد الكريم خلف هللا عبد 7760############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجالكريم
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7859.5############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجفادى ابراهيم بولس فرج24266
6857############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجفادى اشرف الفونس ثابت24267
6859############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجفادى اكرم هارون بنيامين سعيد24268
7760############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجفادى جورج حسني بخيت24269
7660############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجفادى سمير بخيت جاد هللا24270
د عزيز عبد الملك24271 7460############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجفادى شريف ودي
7060############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجفادى طلعت عدلى رياض24272
7259############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجفام ادوار انس عيسى24273
7860############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجفام والء فاروق فصيح بهنان24274
7758############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجكارلوس وائل نعيم جبره24275
79.559############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجكريم داود عطا هللا سيحه24276
7755############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجكريم عبد المنعم ابراهيم على24277
6555############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجكريم محمد رشاد عبد العال24278
7759############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجكريم محمد عبد الكريم عبد الصادق24279
7558############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجكريم وائل محمد حسين24280
6449############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجكريم يحيى عيد عبد الرحمن24281
7459############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجكيرلس اشرف عياد سعد24282
6752############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجكيرلس ثروت فخرى بسطا24283
7757############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجكيرلس جرجس فخرى غالى24284
7455############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجكيرلس جميل فهمى سعيد24285
78.560############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجكيرلس جورج زكى ميساك اسكاروس24286
7660############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجكيرلس حربى كمال برتله24287
6353############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجكيرلس صابر فايز لبيب24288
7257############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجكيرلس صالح شفيق عازر24289
7659############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجكيرلس عاطف عطيه عزيز24290
7859############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجكيرلس ناصر عبيد نصر هللا24291
7959.5############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجكيرلس نبيل ناجى فوزى عبد الشهيد24292
79.560############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجكيفين مجدى جيد سيدهم24293
7959############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمارك مايكل ناجى عياد24294
7057############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجماركو مجدى صديق قيصر24295
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7358.5############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجماريو اكرم هارون بنيامين سعيد24296
7759############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجماريو لبيب التعلب لبيب24297
7758############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمايكل عاطف تامر جريس24298
7458############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمايكل ماجد ماهر جوهر24299
7458############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمتاؤس هانى ناجى عوض مرجان24300
7454############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد ابو الوفاء محمد ايوب ابو طالب24301
7252############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد احمد السيد احمد24302
7158############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد احمد زكى احمد24303
7356############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد احمد صالح احمد24304
7658############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد احمد عبد العزيز فهمى عبد العزيز24305
7458############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد احمد محمد بدرى رضوان24306
7452############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد احمد محمود احمد على24307
7860############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد احمد محمود مصطفى24308
7856############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد اشرف جمال محمد24309
5843############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد اشرف خالف سليم24310
8054############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد اشرف عبد العزيز محمد احمد24311
ير محمد جمعه خليفه24312 7352############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد االم
7056############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد السيد خلف احمد محمد24313
7055############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد حسن عبد اللطيف محمد24314
7449############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد حسن يوسف كامل24315
6042############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد حمادى احمد على24316
7859############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد خالد عبد الفتاح حبارير24317
6949############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد خالد محمد احمد24318
78.559############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد سامح عبد الحافظ عبد المجيد24319
7246############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد سعد على محمد24320
7857############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد طارق عطا محمد جيالنى24321
7449############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد طارق محمد احمد عثمان24322
7656############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد عبد النبى كمال حسن24323
6848############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد عصام عزالدين محمود24324
7553############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد عالء الدين عبد الحميد السيد24325
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7450############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد عالء خلف عبد الحميد24326
7650############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد عماد عبد السالم ادريس24327
7759############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد عنتر عبد الحافظ عبد الاله24328
78.560############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد فيصل المتولى امين24329
7548############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد محمود السيد على24330
7859############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد محمود تمام احمد عبد هللا24331
7857############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد مدحت رشدى فواز24332
7956############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد مراد عبد اللطيف مراد24333
7856############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد ممدوح محمد راضى24334
8059############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد نصر محمد محمود24335
7857############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد هشام ماجد محمود عبد الحميد24336
7652############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد وليد مصطفى محمد24337
7759############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد ياسر محمد احمد24338
78.559############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد ياسر محمد عبد المنعم24339
7153############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد ياسر يسرى احمد محمد24340
6037############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمد يحى عبد الاله خضيرى24341
5232############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمود احمد ابراهيم حسين24342
6147############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمود احمد محمود على قاسم24343
5656############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمود اشرف محمد ابو المكارم احمد24344
محمود24345 عبد الناصر محمود صديق 5336############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمرسى
5233############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمود فتحى محمود ابراهيم24346
7155############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمود محمد على مصطفى قناوى24347
7152############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمحمود وليد مصطفى محمد24348
6549############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمروان القط عبد العال عبد الرحمن24349
7058############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمروان صديق صالح عبده محمد24350
7759.5############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمروان عماد الدين محمد احمد24351
7152############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمروان فارس احمد محمد24352
7458############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمروان محمد صالح حسن عبد المحسن24353
7356############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمصطفى ابو بكر احمد عباس24354
7758############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمصطفى احمد محمد عبد هللا24355
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7557############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمصطفى زغلول محمد عبد اللطيف24356
6958############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمصطفى على عبيد على24357
7453############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمصطفى محمد صفاء الدين محمد24358
5336############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمعاذ حمدى محمد فهمى24359
4234############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمعاذ خالد رشاد محمد24360
7859############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمعاذ محمد رمضان عبد الوهاب24361
6253############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمعاذ هيثم حسن السيد24362
6553############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمعاز احمد عبد الغنى محمد عثمان24363
8060############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجميشيل ايهاب ميشيل عبد النور سمعان24364
7259############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمينا اشرف رزق هللا عبد المسيح24365
7259############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمينا ايهاب نعيم راغب24366
7359.5############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمينا جوزيف لويس توفيق قلته24367
7059############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمينا لطيف رفعت لطيف24368
7760############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجيحيى محمود نصحي صديق24369
7359############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجيسى لطفى مترى ملك24370
5251############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجيوسف احمد حامد عبد الحميد24371
7758############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجيوسف اشرف على محمد24372
6959############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجيوسف بكر محمد عبد الكريم24373
7658############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجيوسف عادل السيد احمد24374
7859.5############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجيوسف عصام الدين عبد الحفيظ محمد24375
7559.5############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجيوسف عصام محمد محمد24376
6558############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجيوسف عماد على محمود24377
8060############سوهاجالحديثة بنات عاروى اشرف عبد الكريم اسحق24378
7752############سوهاجالحديثة بنات عاروى اشرف محروس عبد الرحيم24379
7559############سوهاجالحديثة بنات عاروى ايمن محمد السيد24380
7359############سوهاجالحديثة بنات عاروى بهاء احمد امين24381
6449############سوهاجالحديثة بنات عاروى جمال محمد عبد الرحيم24382
7756############سوهاجالحديثة بنات عاروى عبد الحكيم احمد هاشم24383
8060############سوهاجالحديثة بنات عاروى محمد عبد المنصف احمد24384
7659.5############سوهاجالحديثة بنات عاروى محمود سعدالدين محمد24385
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8060############سوهاجالحديثة بنات عاروى وليد محمد السيد24386
7957############سوهاجالحديثة بنات عاريج جمال محمد سالم24387
7459############سوهاجالحديثة بنات عاسراء هشام عبد العظيم موسى24388
7959.5############سوهاجالحديثة بنات عاسماء خلف محمد عبد هللا24389
79.559.5############سوهاجالحديثة بنات عاسماء ناصر محمود السيد24390
8060############سوهاجالحديثة بنات عاسماء يوسف عبد الرحمن محمود24391
5953############سوهاجالحديثة بنات عاشرقت حسين فراج عبد الغنى24392
7759.5############سوهاجالحديثة بنات عافنان نور الدين شاكر محمداحمد24393
7148############سوهاجالحديثة بنات عاكرام محمود السيد على24394
8060############سوهاجالحديثة بنات عاالء ابو الفتوح مطاوع احمد24395
7456############سوهاجالحديثة بنات عاالء اشرف اسماعيل احمد24396
7758############سوهاجالحديثة بنات عاالء ايمن محمود عبد السالم24397
7656############سوهاجالحديثة بنات عاالء حمدى ايوب احمد24398
8060############سوهاجالحديثة بنات عاالء حمدى عثمان حسين24399
االء24400 عبد الرحمن جابر عبد الفتاح عبد 7757############سوهاجالحديثة بنات عالرحمن
7756############سوهاجالحديثة بنات عاالء عبد الاله احمد عبد الاله24401
6336############سوهاجالحديثة بنات عاالء عماد عبد الفتاح اسماعيل24402
7448############سوهاجالحديثة بنات عاالء محمود خالف شاكر24403
78.557############سوهاجالحديثة بنات عالزهراء عماد محمد عبد المجيد24404
78.555############سوهاجالحديثة بنات عالشيماء عبد الرحمن محمد السمانى24405
7657############سوهاجالحديثة بنات عامانى حسن البنا محمود عبد الكريم24406
7757############سوهاجالحديثة بنات عامانى مالك شاكر جندى24407
78.558############سوهاجالحديثة بنات عامل رشاد خلف عبد الرؤف24408
7352############سوهاجالحديثة بنات عامنيه صبرى عبد الرحمن محمد24409
76.558############سوهاجالحديثة بنات عامنيه طارق شافعى احمد24410
7759############سوهاجالحديثة بنات عامنيه محمد احمد راغب24411
7555############سوهاجالحديثة بنات عامنيه محمد فتحى محمد24412
7653############سوهاجالحديثة بنات عامنيه وليد خالف مرزوق24413
7354############سوهاجالحديثة بنات عاميره سالم احمد محمد24414
7858.5############سوهاجالحديثة بنات عاميره محمد محمود عبد العزيز24415
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7958############سوهاجالحديثة بنات عاهله مدحت محمد سليمان24416
7758.5############سوهاجالحديثة بنات عايات احمد العارف احمد امير24417
7860############سوهاجالحديثة بنات عايالريه ماجد صادق لوقا24418
7559.5############سوهاجالحديثة بنات عايمان محمد فوزى احمد24419
7759.5############سوهاجالحديثة بنات عايمى اسامه ديمترى شحاته24420
7860############سوهاجالحديثة بنات عايمى عطيه بطرس عطيه24421
8060############سوهاجالحديثة بنات عايه احمد عبد البديع حنفى24422
7860############سوهاجالحديثة بنات عايه اشرف احمد محمود24423
7454############سوهاجالحديثة بنات عايه طارق فؤاد خليل24424
6443############سوهاجالحديثة بنات عايه فرغلى ابراهيم حسين24425
8060############سوهاجالحديثة بنات عايه منصور عبد العزيز محمد24426
7960############سوهاجالحديثة بنات عايه ناجح عبد الحميد احمد24427
7857############سوهاجالحديثة بنات عبتول جاد هللا جاد عبد الرحمن24428
7859############سوهاجالحديثة بنات عبتى ايمن بشرى اسطفانوس24429
برلنتى24430 انسى القمص يعقوب القمص 78.559.5############سوهاجالحديثة بنات عتادرس
8060############سوهاجالحديثة بنات عبسمله احمد يمنى محمد24431
7053############سوهاجالحديثة بنات عبسمله زكريا يوسف بخيت24432
7252############سوهاجالحديثة بنات عبسمله سيد قاسم عبد البصير24433
8059############سوهاجالحديثة بنات عبسمله صبرى محمود سيد24434
7859.5############سوهاجالحديثة بنات عبسمله طارق جالل بكرى24435
8060############سوهاجالحديثة بنات عبسمله عطيه على عطيه على24436
6742############سوهاجالحديثة بنات عبسمله علي رفاعى رمضان24437
8060############سوهاجالحديثة بنات عبسمله عماد الدين محمد عثمان24438
79.560############سوهاجالحديثة بنات عبسمله محمد عبد العظيم نور الدين24439
7957############سوهاجالحديثة بنات عبسمه عاطف شحات مسلم24440
8060############سوهاجالحديثة بنات عبسمه محمد فتحى طنطاوى24441
7960############سوهاجالحديثة بنات عبسنت جمال لمعى بولس24442
7656.5############سوهاجالحديثة بنات عتسنيم السيد حافظ مرسى24443
7858############سوهاجالحديثة بنات عتسنيم محمد احمد حسن24444
7860############سوهاجالحديثة بنات عتغريد اسماعيل صبرى يوسف ابوحسين24445
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7558############سوهاجالحديثة بنات عجنه محمد احمد عبد اللطيف24446
7959.5############سوهاجالحديثة بنات عجوليا فوزى شفيق مسعد24447
78.558############سوهاجالحديثة بنات عجومانا نبيل داود قلدس24448
7858############سوهاجالحديثة بنات عجومانه جمال حلمى سولاير24449
8057############سوهاجالحديثة بنات عجويا هانى عزت توما24450
7958.5############سوهاجالحديثة بنات عجيسيكا جوزيف جورج لبيب24451
8060############سوهاجالحديثة بنات عجيسيكا رومانى مريد بطرس24452
8060############سوهاجالحديثة بنات عجينا الهامى صفوت فؤاد يوسف24453
7856############سوهاجالحديثة بنات عجينا ايمن شنوده نخله24454
78.559.5############سوهاجالحديثة بنات عحبيبه احمد عبد المنعم محمد24455
6742############سوهاجالحديثة بنات عحبيبه اشرف عثمان احمد24456
7759############سوهاجالحديثة بنات عحبيبه ايمن فتحى فاروق عز الدين24457
7460############سوهاجالحديثة بنات عحبيبه حسين صادق حافظ24458
7559############سوهاجالحديثة بنات عحبيبه حمدى محمود الزرازيرى24459
7458############سوهاجالحديثة بنات عحبيبه رضوان محمد جاب هللا كفافى24460
7259############سوهاجالحديثة بنات عحبيبه سيد محمد السيد24461
7759.5############سوهاجالحديثة بنات عحبيبه عاطف موسى عبد الحميد24462
67.555############سوهاجالحديثة بنات عحبيبه محمد عبد اللطيف احمد24463
78.559############سوهاجالحديثة بنات عحبيبه معتز اسعد محمد24464
7451############سوهاجالحديثة بنات عحبيبه مهنى فوزى عبد الاله24465
76.558.5############سوهاجالحديثة بنات عحبيبه ياسر حافظ عبد التواب24466
7058############سوهاجالحديثة بنات عحسناء عادل محمد عبد الاله24467
7960############سوهاجالحديثة بنات عحفصه سامى عبد المجلى شعالن24468
7760############سوهاجالحديثة بنات عحال مصطفى احمد السيد24469
7058############سوهاجالحديثة بنات عحنين المعتز عز الدين هاشم24470
7760############سوهاجالحديثة بنات عحنين ايمن فتحى فاروق عزالدين24471
7860############سوهاجالحديثة بنات عحنين عاطف على الدين محمود24472
7659.5############سوهاجالحديثة بنات عخلود بخيت محمود عبد الرحيم24473
7360############سوهاجالحديثة بنات عدعاء احمد توفيق احمد24474
8059############سوهاجالحديثة بنات عدنيا عبد هللا عبد العال محمد24475
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78.559############سوهاجالحديثة بنات عدنيا محمد عبد اللطيف احمد24476
7660############سوهاجالحديثة بنات عدنيا وائل حسين عثمان رضوان24477
8058############سوهاجالحديثة بنات عرانا اشرف صابر السيد24478
7458############سوهاجالحديثة بنات عرانده ضياء الدين احمد محمد24479
يا جمال خلف رضوان24480 7558############سوهاجالحديثة بنات عران
7658.5############سوهاجالحديثة بنات عرانيا حماده قناوى محمد24481
7658############سوهاجالحديثة بنات عرانيا سعد منصور عبد الاله24482
8059############سوهاجالحديثة بنات عرحاب ابراهيم محمد عبد الغنى24483
7858############سوهاجالحديثة بنات عرحاب عبد الباسط عبد العال محمد24484
8060############سوهاجالحديثة بنات عرحمه عاطف شحات مسلم24485
8060############سوهاجالحديثة بنات عرحمه يسرى مصطفى السيد24486
7556############سوهاجالحديثة بنات عرشا عبد الفتاح فولى عبد المالك24487
6758############سوهاجالحديثة بنات عرضوه محمود خلف محمد24488
7658############سوهاجالحديثة بنات عرنا ابو مدين على عبد الاله24489
7356############سوهاجالحديثة بنات عرنا ايهاب حلمى عزيز24490
6856############سوهاجالحديثة بنات عرنا خالد بخيت على24491
7959############سوهاجالحديثة بنات عرنا شريف محمد عباس24492
ل على عبد اللطيف24493 78.557############سوهاجالحديثة بنات عرنا وائ
75.557############سوهاجالحديثة بنات عروان اسامه محمد محمود24494
7455############سوهاجالحديثة بنات عروان اشرف عبد العزيز عباس24495
6751############سوهاجالحديثة بنات عروان خالد احمد عبد المجيد24496
8060############سوهاجالحديثة بنات عروان سعبد سيد تمام24497
78.560############سوهاجالحديثة بنات عروان عاطف محمد عبد الرحمن24498
7257############سوهاجالحديثة بنات عروان عمرو محمد امين24499
7257############سوهاجالحديثة بنات عروال هانى تامر خيله24500
79.558.5############سوهاجالحديثة بنات عرؤى عثمان احمد توفيق24501
8060############سوهاجالحديثة بنات عرؤى مجدى عبد العزيز صديق24502
8060############سوهاجالحديثة بنات عرؤى محمود عبد اللطيف ابراهيم24503
7859############سوهاجالحديثة بنات عريم خالد عبد الرحيم خلف هللا24504
7659.5############سوهاجالحديثة بنات عريم كرم صالح عبد هللا احمد24505
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78.559.5############سوهاجالحديثة بنات عريم محمد خالف حق24506
7960############سوهاجالحديثة بنات عريم محمد طه يسن سعيد24507
8060############سوهاجالحديثة بنات عريناد محمد سمير كامل المشنب24508
7353############سوهاجالحديثة بنات عزمزم فواز رجب على24509
7747############سوهاجالحديثة بنات عزمزم كامل ابو الحمد كامل24510
7253############سوهاجالحديثة بنات عساره اشرف صبحى عبد النور24511
8060############سوهاجالحديثة بنات عساره ايمن ثابت مليكه24512
7148############سوهاجالحديثة بنات عساره ايمن وهيب ناشد24513
76.556############سوهاجالحديثة بنات عساره عاشور خلف رشوان24514
7448############سوهاجالحديثة بنات عساره محمد على محمد24515
7657############سوهاجالحديثة بنات عساره محمد محروس على24516
8060############سوهاجالحديثة بنات عساندرا نشات صبحى اسرائيل24517
79.560############سوهاجالحديثة بنات عساندى ثروت ابراهيم ماضى24518
7553############سوهاجالحديثة بنات عساندى عادل معوض عطا هللا24519
انى ذكى24520 7858.5############سوهاجالحديثة بنات عساندى مالك روم
8060############سوهاجالحديثة بنات عسجده محمد مصطفى ابراهيم24521
7960############سوهاجالحديثة بنات عسعاد خالد محمد مرسى24522
7452############سوهاجالحديثة بنات عسلسبيل منتصر عبد الحميد خليل24523
7958############سوهاجالحديثة بنات عسلفانا عماد ذكرى عوض24524
78.559.5############سوهاجالحديثة بنات عسلمى اشرف مصطفى عبد الرحمن24525
8060############سوهاجالحديثة بنات عسلمى ايمن احمد حمزه24526
7860############سوهاجالحديثة بنات عسلمى جمال محمد سعد24527
7759############سوهاجالحديثة بنات عسلمى خالد خلف محمد24528
8060############سوهاجالحديثة بنات عسلمى صالح احمد صالح احمد24529
8060############سوهاجالحديثة بنات عسلمى طارق محمد محمد24530
8060############سوهاجالحديثة بنات عسلمى محمود ثابت محمود24531
8057############سوهاجالحديثة بنات عسلمى محمود رشاد محمد24532
79.558############سوهاجالحديثة بنات عسلمى نصحى طه عبد الرحيم24533
8060############سوهاجالحديثة بنات عسلمى والء مصطفى محمد24534
8060############سوهاجالحديثة بنات عسلمى ياسر خلف عبد الرحمن24535
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7859.5############سوهاجالحديثة بنات عسما ايهاب حافظ محمود الشريف24536
7860############سوهاجالحديثة بنات عسما محمد شعبان مصطفى24537
7557############سوهاجالحديثة بنات عسما محمود السيد عبد اللطيف24538
7857############سوهاجالحديثة بنات عسما نائل عبد الراضى عبد المجيد24539
79.560############سوهاجالحديثة بنات عسما والء مصطفى محمد24540
7857############سوهاجالحديثة بنات عسما ياسر عيد راسم24541
7858############سوهاجالحديثة بنات عسمر هانىء ابراهيم نجدى24542
7859############سوهاجالحديثة بنات عسهى السيد احمد احمد24543
78.557############سوهاجالحديثة بنات عسهيله سيد عبد الحميد احمد24544
7457############سوهاجالحديثة بنات عسيلفانا وجدى فوزى شحاته24545
7560############سوهاجالحديثة بنات عسيمون كامل جميل سيدهم بولى24546
7748############سوهاجالحديثة بنات عشاهنده حمدى صالح عابدين24547
7245############سوهاجالحديثة بنات عشاهنده على صابر حسن24548
7745############سوهاجالحديثة بنات عشذى احمد جنيدى حسين24549
7757############سوهاجالحديثة بنات عشروق احمد حامد محمود24550
77.560############سوهاجالحديثة بنات عشمس احمد جابر عثمان24551
7658############سوهاجالحديثة بنات عشمس حاتم عبد الرازق محمد24552
7960############سوهاجالحديثة بنات عشهد احمد ضاحى محمد24553
7358############سوهاجالحديثة بنات عشهد اسامه السيد فهمى24554
7458############سوهاجالحديثة بنات عشهد اشرف محمد عبد الوهاب24555
7258############سوهاجالحديثة بنات عشهد حسين محمد عبد المنعم24556
7658############سوهاجالحديثة بنات عشهد طارق الخضيرى محمود24557
7960############سوهاجالحديثة بنات عشهد عمرو عبد الرحيم محمد الدردير24558
7860############سوهاجالحديثة بنات عشهد محمد قاسم محمد24559
7157############سوهاجالحديثة بنات عشهد محمد محمد حافظ24560
7860############سوهاجالحديثة بنات عشهد محمود عبد الاله محمود24561
6858.5############سوهاجالحديثة بنات عشهد وائل جمال رمضان24562
7960############سوهاجالحديثة بنات عشيرى يوسف زكريا نان24563
7459############سوهاجالحديثة بنات عشيرين محمد احمد محمود24564
7659############سوهاجالحديثة بنات عشيماء رافت صادق احمد24565
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7559############سوهاجالحديثة بنات عشيماء محمد عبد العزيز عبد الراضى24566
78.560############سوهاجالحديثة بنات عضى ياسر رسمى فؤاد24567
78.560############سوهاجالحديثة بنات ععائشه محمد تاج الدين محمد24568
8059############سوهاجالحديثة بنات ععزه الشواربى السيد عبد الاله24569
6453############سوهاجالحديثة بنات ععال جمال كامل عبد الحميد24570
7659############سوهاجالحديثة بنات ععال عالء شعبان خليفه24571
راهيم24572 7559############سوهاجالحديثة بنات عفاطمه احمد خلف اب
7458############سوهاجالحديثة بنات عفاطمه احمد محمد عبد الاله24573
7860############سوهاجالحديثة بنات عفاطمه اسامه العارف ابوضيف24574
7659############سوهاجالحديثة بنات عفاطمه ايمن محمد عبد العال24575
7759.5############سوهاجالحديثة بنات عفاطمه بهاء الدين رمضان علي24576
7459.5############سوهاجالحديثة بنات عفاطمه ثروت محمود عبد ربه24577
7660############سوهاجالحديثة بنات عفاطمه خالد علي امين24578
7958############سوهاجالحديثة بنات عفاطمه عبد الرحمن احمدناجى حافظ24579
7958.5############سوهاجالحديثة بنات عفاطمه محمد على حسن24580
7758############سوهاجالحديثة بنات عفرح رافت حسن عبد الرحمن24581
76.558############سوهاجالحديثة بنات عفرحه احمد عبد العليم محمود24582
7860############سوهاجالحديثة بنات عفرحه حماده محمد عبد العال24583
77.558.5############سوهاجالحديثة بنات عفرحه فيصل المتولى امين24584
7456############سوهاجالحديثة بنات عفريده طاهر احمد فؤاد24585
6947############سوهاجالحديثة بنات عفطيما محمود محمد السمان24586
فيروز24587 عالء الدين احمد البيومى عبد 7347############سوهاجالحديثة بنات عالموجود
7351############سوهاجالحديثة بنات عكارمينا كرم فوزى مليكه24588
73.556############سوهاجالحديثة بنات عكارين اشرف عبده لبيب24589
6552############سوهاجالحديثة بنات عكارين محب شحاته جاد هللا24590
7959############سوهاجالحديثة بنات عكرمينا حزقيال شفيق اسكندر24591
7659############سوهاجالحديثة بنات عكالرا بطرس مفيد بطرس24592
7456############سوهاجالحديثة بنات عكيرمينا عاطف ساويرس عبده24593
ا يوسف حليم توفيلس24594 7859############سوهاجالحديثة بنات علورن
7453############سوهاجالحديثة بنات عمادنا وحيد مصباح شرابيل24595
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7756############سوهاجالحديثة بنات عمادونا جمال ميالد بخيت24596
7459.5############سوهاجالحديثة بنات عمادونا سمعان وليم زكى24597
7859############سوهاجالحديثة بنات عمادونا ماجد شوقى دميان عبد الشهيد24598
7760############سوهاجالحديثة بنات عمادونا ميشيل صديق قيصر24599
7053############سوهاجالحديثة بنات عمارتينا ابراهيم فؤاد رياض24600
79.559.5############سوهاجالحديثة بنات عمارفن احسان عبد القدوس كيرلس24601
7358.5############سوهاجالحديثة بنات عمارى جرجس مجدى اميل24602
7458############سوهاجالحديثة بنات عماريا ايهاب يسرى زكى24603
7857############سوهاجالحديثة بنات عماريا ماجد سمير نجيب24604
7255############سوهاجالحديثة بنات عماريا مدحت لوديم سركيس24605
7351############سوهاجالحديثة بنات عماريا وليد ثروت توفيق24606
7353############سوهاجالحديثة بنات عمارينا ايمن توفيق قالده24607
7359############سوهاجالحديثة بنات عمارينا عادل اسحق عزيز خله24608
8060############سوهاجالحديثة بنات عمارينا مؤمن كامل عوض24609
7857############سوهاجالحديثة بنات عماهيتاب محمد عيد صديق24610
7452############سوهاجالحديثة بنات عمايا ريمون راغب صبحى24611
7758############سوهاجالحديثة بنات عمرام محمد انور على24612
7648.5############سوهاجالحديثة بنات عمروه حمدى السيد امين24613
7951############سوهاجالحديثة بنات عمروه ياسر علي محمد24614
8060############سوهاجالحديثة بنات عمريام الهامى صفوت فؤاد يوسف24615
7541############سوهاجالحديثة بنات عمريم احمد خلف ضيف هللا24616
7958############سوهاجالحديثة بنات عمريم احمد عبد الفتاح محمد24617
7858.5############سوهاجالحديثة بنات عمريم اسامه احمد عثمان رضوان24618
7658.5############سوهاجالحديثة بنات عمريم اسامه السيد رضوان24619
ريا نصيف24620 7458.5############سوهاجالحديثة بنات عمريم اسامه زك
7458############سوهاجالحديثة بنات عمريم امجد امين مرسى24621
7252############سوهاجالحديثة بنات عمريم جرجس محروص خليل24622
7860############سوهاجالحديثة بنات عمريم حبيب بشاره حبيب24623
7659############سوهاجالحديثة بنات عمريم رفعت حبيب سليمان24624
7857############سوهاجالحديثة بنات عمريم طه يوسف عبد الرحمن24625
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7658############سوهاجالحديثة بنات عمريم عاصم عبد العزيز عبد الاله24626
7458.5############سوهاجالحديثة بنات عمريم لويس سامى اسطفانوس24627
7658############سوهاجالحديثة بنات عمريم محمد رمضان محمد24628
7654############سوهاجالحديثة بنات عمريم محمد عبد الصبور زكى24629
8060############سوهاجالحديثة بنات عمريم مدحت محمود احمد24630
7041############سوهاجالحديثة بنات عمريم منتصر عبد الراضى متولى24631
7860############سوهاجالحديثة بنات عمريم نمر عادل نمر24632
7757############سوهاجالحديثة بنات عمريم هانى خليل سعيد24633
7552############سوهاجالحديثة بنات عمريم وجدى الفى رياض24634
صفى سمير عزيز24635 7448############سوهاجالحديثة بنات عمريم و
7658############سوهاجالحديثة بنات عملك حلمى احمد محمد24636
7456############سوهاجالحديثة بنات عملك طه احمد توفيق24637
7959.5############سوهاجالحديثة بنات عملك عثمان محمد عثمان24638
7558############سوهاجالحديثة بنات عملك فرج ثابت فرج24639
7759############سوهاجالحديثة بنات عمنار احمد محمد مرجان24640
7858.5############سوهاجالحديثة بنات عمنار ايمن عثمان متولى24641
78.559############سوهاجالحديثة بنات عمنار حسن خلف راشد24642
7859############سوهاجالحديثة بنات عمنار حسين السيد حسين24643
7660############سوهاجالحديثة بنات عمنار عاطف عبد العزيز احمد24644
76.558.5############سوهاجالحديثة بنات عمنار عبد السالم احمد محمد24645
7758############سوهاجالحديثة بنات عمنار عالء محمد خلف24646
7853############سوهاجالحديثة بنات عمنار ياسر عبد النعيم سعيد24647
7055############سوهاجالحديثة بنات عمنه هللا ابراهيم محمود ابراهيم24648
5654############سوهاجالحديثة بنات عمنه هللا احمد محمود فراج24649
78.560############سوهاجالحديثة بنات عمنه هللا اشرف حسن الصغير24650
7860############سوهاجالحديثة بنات عمنه هللا حسام على احمد24651
7558############سوهاجالحديثة بنات عمنه هللا خالد منصور عبد الغنى24652
7255############سوهاجالحديثة بنات عمنه هللا رافت حامد محمود24653
7349############سوهاجالحديثة بنات عمنه هللا ربيع جاد خليل24654
7658.5############سوهاجالحديثة بنات عمنه هللا صبرى السيد محمود24655
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7554############سوهاجالحديثة بنات عمنه هللا عالء الدين محمد ابراهيم24656
7251############سوهاجالحديثة بنات عمنه هللا عمر حامد محمد24657
7860############سوهاجالحديثة بنات عمنه هللا محمد رفعت احمد24658
7657############سوهاجالحديثة بنات عمنه هللا محمد سيد علوان24659
7251############سوهاجالحديثة بنات عمنه هللا محمد عامر محمود24660
7657############سوهاجالحديثة بنات عمنه هللا محمد كمال السيد24661
7559.5############سوهاجالحديثة بنات عمنه هللا محمود السيد محمود يس24662
7960############سوهاجالحديثة بنات عمنه هللا محمود صابر عبد هللا24663
6237############سوهاجالحديثة بنات عمنه حسنى سالم عبد هللا24664
76.560############سوهاجالحديثة بنات عمنه محمد حلمى حافظ24665
7559.5############سوهاجالحديثة بنات عمنه محمد على مصطفى24666
7858############سوهاجالحديثة بنات عمنه وليد احمد حسن24667
7757############سوهاجالحديثة بنات عمنى ياسر علي محمد مبروك24668
78.558############سوهاجالحديثة بنات عمها سمير عبيد مقبولى24669
7858############سوهاجالحديثة بنات عمهرائيل ريمون جوزيف عياد24670
7553############سوهاجالحديثة بنات عموده عالء الدين الضبع محمد شراقه24671
78.559.5############سوهاجالحديثة بنات عمورا ميخائيل سمير جوده24672
7860############سوهاجالحديثة بنات عمى عبد الكريم عز الدين عبد الكريم24673
7859.5############سوهاجالحديثة بنات عمى فرج ثابت فرج24674
8060############سوهاجالحديثة بنات عمى محسن على ابراهيم على24675
7960############سوهاجالحديثة بنات عميار حسين عبد العزيز عبد الرحمن24676
7760############سوهاجالحديثة بنات عميرا جميل جاد هارون24677
7258############سوهاجالحديثة بنات عميراى عادل صدقى فهيم24678
سيس لمعى24679 6249############سوهاجالحديثة بنات عميرنا باسم رم
8060############سوهاجالحديثة بنات عميرنا رفعت ابراهيم فرج24680
7456############سوهاجالحديثة بنات عميرنا سمير جاب هللا فكرى24681
8060############سوهاجالحديثة بنات عميرنا عماد ناجح فهيم24682
7258.5############سوهاجالحديثة بنات عميرنا مجدى بخيت يعقوب24683
8060############سوهاجالحديثة بنات عميروال عماد جاد جرجس24684
8060############سوهاجالحديثة بنات عميروال وائل خلف شاكر24685
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7356############سوهاجالحديثة بنات عميريت يونان الياس محارب24686
ع توفيق24687 ن فوزى ودي 78.560############سوهاجالحديثة بنات عناردي
6958############سوهاجالحديثة بنات عناردين نسيم ناجى نظير24688
7759############سوهاجالحديثة بنات عنانسى عجيب عطاهللا تاوضروس24689
7959############سوهاجالحديثة بنات عنانسى عماد عبد المسيح راغب24690
78.560############سوهاجالحديثة بنات عندى احمد عبد الاله احمد24691
7859############سوهاجالحديثة بنات عندى عبد العزيز ناصر عبد العزيز24692
7960############سوهاجالحديثة بنات عندى كامل محمود عبد الاله24693
7860############سوهاجالحديثة بنات عندى محمد عالء عبد الفتاح24694
8060############سوهاجالحديثة بنات عنرمين نادى عبد الرءوف قبيصى24695
7960############سوهاجالحديثة بنات عنشوه محمود عبده عبد الرحمن24696
6557############سوهاجالحديثة بنات عنعمه اشرف لبيب صليب24697
7960############سوهاجالحديثة بنات عنهاد فراج ابوضيف فراج24698
7056############سوهاجالحديثة بنات عنهال وائل عبد السميع الحضرى24699
7960############سوهاجالحديثة بنات عنور احمد عرابى على24700
7352############سوهاجالحديثة بنات عنور رمضان عبد اللطيف عبد الرحمن24701
7459############سوهاجالحديثة بنات عنور كريم حلمى احمد24702
7055############سوهاجالحديثة بنات عنور محمود حسن محمود24703
6958############سوهاجالحديثة بنات عنور محمود عزت اسماعيل24704
ان جمال محمد على24705 6649############سوهاجالحديثة بنات عنوره
7960############سوهاجالحديثة بنات عنورهان ياسر محمد احمد24706
7358.5############سوهاجالحديثة بنات عنيره احمد عبد النعيم عبد الراضى24707
7257############سوهاجالحديثة بنات عهاجر احمد ابراهيم اسماعيل رمضان24708
8060############سوهاجالحديثة بنات عهاجر عبد الرؤف عبد الحفيظ محمد24709
7460############سوهاجالحديثة بنات عهايدى احمد محمد احمد24710
7760############سوهاجالحديثة بنات عهايدى عبد الناصر احمد محمود24711
7756############سوهاجالحديثة بنات عهبه احمد عبد الرحيم عبد الهادى24712
7354############سوهاجالحديثة بنات عهبه عبد الناصر كمال محمود24713
6050############سوهاجالحديثة بنات عهدى خالد شافعى احمد24714
7860############سوهاجالحديثة بنات عهدير فواز مالك السيد24715
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6556############سوهاجالحديثة بنات عهنا سامح عرفه عبد الحميد24716
7659############سوهاجالحديثة بنات عهنا ناصر محمود احمد24717
7660############سوهاجالحديثة بنات عهولى مايكل فاروق نمر مجلع24718
77.560############سوهاجالحديثة بنات عهيالنه نادر عدلى فرج24719
7860############سوهاجالحديثة بنات عوالء محمد احمد محمد24720
78.559.5############سوهاجالحديثة بنات عيارا احمد بدوى عبد اللطيف24721
7960############سوهاجالحديثة بنات عيارا رضا عبد الحليم محمود24722
7859.5############سوهاجالحديثة بنات عيارا رمضان عبد المنعم عبد الرحيم24723
8060############سوهاجالحديثة بنات عيارا عاطف مرسى محمد24724
6948############سوهاجالحديثة بنات عيارا محمود خلف الشمندى24725
8058.5############سوهاجالحديثة بنات عيارا ياسر بكر عبد الخالق24726
7660############سوهاجالحديثة بنات عياسمين احمد عبد الجابر عبد هللا24727
يعى السيد24728 7758############سوهاجالحديثة بنات عياسمين السيد رب
7156############سوهاجالحديثة بنات عياسمين محمد السيد محمد حسين24729
7659############سوهاجالحديثة بنات عياسمين محمود محمد محمود24730
8060############سوهاجالحديثة بنات عيمنى سامى على مصطفى24731
7758.5############سوهاجالحديثة بنات عيوستينا روميل فرنسيس شهدى24732
7256############سوهاجالحديثة بنات عيوستينا عادل تاوضروس حافظ24733
8060############سوهاجالحديثة بنات عيوستينا ناجح رزق نصرهللا24734
4347############سوهاجالفتح االعداديةابراهيم احمد السيد على24735
4557############سوهاجالفتح االعداديةابراهيم السيد احمد مصطفى24736
4849############سوهاجالفتح االعداديةابو السعود محمد ابو السعود السيد24737
6052############سوهاجالفتح االعداديةاحمد امير احمد السيد24738
5857############سوهاجالفتح االعداديةاحمد بهاء عبد الكريم محمود24739
6858############سوهاجالفتح االعداديةاحمد حسن عبد الرحيم حسين24740
6052############سوهاجالفتح االعداديةاحمد حسني احمد جاد24741
5449############سوهاجالفتح االعداديةاحمد خالد احمد هاشم24742
6255############سوهاجالفتح االعداديةاحمد رمضان البدرى على24743
5953############سوهاجالفتح االعداديةاحمد صابر رجب متولى24744
5052############سوهاجالفتح االعداديةاحمد صبرى احمد يسن24745
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ف صابر فهمى24746 6656############سوهاجالفتح االعداديةاحمد عاط
ضان السيد24747 6654############سوهاجالفتح االعداديةاحمد عالء رم
4455############سوهاجالفتح االعداديةاحمد لبيب محمد احمد24748
4649############سوهاجالفتح االعداديةاحمد متتصر محمد احمد24749
5655############سوهاجالفتح االعداديةاحمد محمود عبد الرحيم مصطفى24750
4851############سوهاجالفتح االعداديةاحمد ياسر ابو العال احمد24751
4549############سوهاجالفتح االعداديةاحمد ياسر محمد جالل24752
6454############سوهاجالفتح االعداديةادهم جالل خلف عطاهللا24753
4751############سوهاجالفتح االعداديةاسامه جمال عبد الاله احمد24754
5833############سوهاجالفتح االعداديةاسالم ايهاب كامل هريدى24755
6754############سوهاجالفتح االعداديةاسالم حسن محمد صابر24756
7455############سوهاجالفتح االعداديةالسيد فراج احمد السيد24757
6046############سوهاجالفتح االعداديةامير اسامه فؤاد مجلع24758
5447############سوهاجالفتح االعداديةاندرو رومانى لوكاس جبيره24759
7555############سوهاجالفتح االعداديةبيشوى عاطف اسحق توفيق24760
5050############سوهاجالفتح االعداديةحمدى عماد حمدى رمضان24761
7258############سوهاجالفتح االعداديةخالد اشرف رمضان عبد العزيز24762
6456############سوهاجالفتح االعداديةدياب محمود صابر محمود24763
7052############سوهاجالفتح االعداديةرجب اشرف محمد عبد الرحيم24764
7459############سوهاجالفتح االعداديةرمزى لمعى رمزى ميخائيل24765
4844############سوهاجالفتح االعداديةرمضان احمد رمضان احمد24766
5644############سوهاجالفتح االعداديةرمضان حسن رمضان حسن24767
4540############سوهاجالفتح االعداديةزياد ايمن احمد رشوان24768
5244############سوهاجالفتح االعداديةزياد ايمن خلف جاد24769
6254############سوهاجالفتح االعداديةزياد حسن فهمى عبد اللطيف24770
5353############سوهاجالفتح االعداديةزياد طه محمود محمد24771
6150############سوهاجالفتح االعداديةزياد عصام عبد المنعم محفوظ24772
74.558############سوهاجالفتح االعداديةزياد محمد زكي بدوي24773
7857############سوهاجالفتح االعداديةزياد محمد عبد هللا محمد24774
7058############سوهاجالفتح االعداديةزياد محمد فتوح احمد24775
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اد محمد مصطفى السيد24776 6056############سوهاجالفتح االعداديةزي
5643############سوهاجالفتح االعداديةسعد شعراوى سعد محمد24777
78.556.5############سوهاجالفتح االعداديةسيف هللا محمد مصطفى احمد24778
7251############سوهاجالفتح االعداديةصالح احمد صالح محمد24779
5441############سوهاجالفتح االعداديةصالح متولى صالح متولى24780
5438############سوهاجالفتح االعداديةضياء ناصر حنفى محمود24781
6554############سوهاجالفتح االعداديةطه غريب طه محمد24782
5953############سوهاجالفتح االعداديةعبد الحميد حسن عبد الحميد حسين24783
6252############سوهاجالفتح االعداديةعبد الرحمن احمد مصطفى احمد24784
5138############سوهاجالفتح االعداديةعبد الرحمن اشرف احمد مجاهد24785
5835############سوهاجالفتح االعداديةعبد الرحمن اشرف خليفه السمان24786
6548############سوهاجالفتح االعداديةعبد الرحمن حسين خلف محمد24787
7354############سوهاجالفتح االعداديةعبد الرحمن حمدى شوقى السيد24788
7357############سوهاجالفتح االعداديةعبد الرحمن رجب عبد الشافى محمد24789
6054############سوهاجالفتح االعداديةعبد الرحمن فتحى قاسم محمد24790
4453############سوهاجالفتح االعداديةعبد الرحمن محمد عبد الكريم مهران24791
5548############سوهاجالفتح االعداديةعبد الرحمن معروف رمضان حسن24792
6454############سوهاجالفتح االعداديةعبد الرحمن ممدوح فتحى عبد المجيد24793
7053############سوهاجالفتح االعداديةعبد هللا حسن محمد حسن24794
7657############سوهاجالفتح االعداديةعبد هللا عاطف جمال عبد الناصر24795
6350############سوهاجالفتح االعداديةعبد هللا محمود عبد الحميد محمد24796
4944############سوهاجالفتح االعداديةعبد هللا محمود محمد احمد24797
5851############سوهاجالفتح االعداديةعبده مصطفى عبده على24798
5956############سوهاجالفتح االعداديةعز الدين اشرف فراج احمد24799
7249############سوهاجالفتح االعداديةعصام عماد عبد العاطي خلف24800
7758.5############سوهاجالفتح االعداديةعلى احمد عبد المجيد محمود24801
4751############سوهاجالفتح االعداديةعلى محمود السيد محمد24802
6152############سوهاجالفتح االعداديةعمار ممدوح محمد سيد24803
7257############سوهاجالفتح االعداديةعمرو خالد محمد عثمان24804
6154############سوهاجالفتح االعداديةفادي امجد خلف رشدي24805
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6943############سوهاجالفتح االعداديةفاروق احمد الفاروق عبد الكريم24806
5047############سوهاجالفتح االعداديةفتحى محمود فتحى متولى24807
5948############سوهاجالفتح االعداديةكرم عالء الدين حسن محمود24808
7560############سوهاجالفتح االعداديةكريم السيد عبد الوهاب على24809
7248############سوهاجالفتح االعداديةكريم حمدى احمد عجيب24810
7054############سوهاجالفتح االعداديةكريم مصطفى رجب متولى24811
69.556############سوهاجالفتح االعداديةكريم مؤمن رجب احمد24812
6255############سوهاجالفتح االعداديةكيرلس راضى ميالد بطرس24813
6156############سوهاجالفتح االعداديةماريو نبيل مفيد توفيق24814
78.558############سوهاجالفتح االعداديةمحمد احمد عبد المجيد محمود24815
4541############سوهاجالفتح االعداديةمحمد احمد على السيد24816
4646############سوهاجالفتح االعداديةمحمد احمد محمد محمد24817
6552############سوهاجالفتح االعداديةمحمد احمد مصطفى احمد24818
5949############سوهاجالفتح االعداديةمحمد اسامه صالح الدين عبد الحميد24819
4553############سوهاجالفتح االعداديةمحمد اسامه محمد عطيه24820
6058############سوهاجالفتح االعداديةمحمد اسامه محمود احمد24821
4141############سوهاجالفتح االعداديةمحمد الحسين حماده السيد24822
6253############سوهاجالفتح االعداديةمحمد ايمن محمد السيد24823
6858.5############سوهاجالفتح االعداديةمحمد جمال عبد المحسن محمد24824
4946############سوهاجالفتح االعداديةمحمد حسنى محمود على24825
4945############سوهاجالفتح االعداديةمحمد حسين محمد جاد24826
5344############سوهاجالفتح االعداديةمحمد خميس عاطف محمد24827
7255############سوهاجالفتح االعداديةمحمد ربيع محمد عبد الرحيم24828
5145############سوهاجالفتح االعداديةمحمد عبد المؤمن فتحى طنطاوى24829
7658############سوهاجالفتح االعداديةمحمد عصام محمد عثمان24830
6958############سوهاجالفتح االعداديةمحمد على ابراهيم السيد24831
5042############سوهاجالفتح االعداديةمحمد مصطفى فرغل متولى24832
7855############سوهاجالفتح االعداديةمحمد مؤمن محمد عبد هللا24833
6347############سوهاجالفتح االعداديةمحمد ناصر عباس محمد24834
7852############سوهاجالفتح االعداديةمحمد ياسر محمد عبد الرحمن24835
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6448############سوهاجالفتح االعداديةمحمود احمد عبد الجليل عسران24836
6145############سوهاجالفتح االعداديةمحمود اشرف محمود احمد24837
7251############سوهاجالفتح االعداديةمحمود حامد احمد محمد24838
8054############سوهاجالفتح االعداديةمحمود شريف على عبد العال24839
6046############سوهاجالفتح االعداديةمحمود صديق محمود عبد اللطيف24840
6349############سوهاجالفتح االعداديةمحمود مختار عبد الحميد محمد24841
5343############سوهاجالفتح االعداديةمدحت فهمي عرفه مهني24842
7154############سوهاجالفتح االعداديةمروان محمود عباس محمد24843
7147############سوهاجالفتح االعداديةمصطفى ابراهيم فهمى عبد الرحمن24844
6750############سوهاجالفتح االعداديةمصطفى احمد عبد الرحيم عبد الرحمن24845
ضان24846 5245############سوهاجالفتح االعداديةمصطفى جمال صديق رم
5238############سوهاجالفتح االعداديةمصطفى حسين فهمى همام24847
78.560############سوهاجالفتح االعداديةمصطفى خلف محمد هاشم24848
5338############سوهاجالفتح االعداديةمنتصر صابر محمد عطيه24849
يد فرغل متولي24850 6444############سوهاجالفتح االعداديةمنتصر ول
اني خلف رشدي24851 5645############سوهاجالفتح االعداديةمينا روم
5142############سوهاجالفتح االعداديةنور الدين خالد عبيد محمدين24852
5655############سوهاجالفتح االعداديةهيثم ناصر عبد الكريم محمد24853
5554############سوهاجالفتح االعداديةوليد جمال عطا صديق24854
5552############سوهاجالفتح االعداديةيسى ايمن صفوت تاوضروس24855
6252############سوهاجالفتح االعداديةيوسف احمد حسن على24856
راهيم24857 6556############سوهاجالفتح االعداديةيوسف ايوب سعد اب
6253############سوهاجالفتح االعداديةيوسف خالد السيد احمد24858
6155############سوهاجالفتح االعداديةيوسف شعبان فتحى عبد المجيد24859
6551############سوهاجالفتح االعداديةيوسف عثمان الشاذلى محمود24860
ب محمد24861 7357############سوهاجالفتح االعداديةيوسف محمد رج
77.558############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىا حمد ضياء الدين سعد بكرى24862
6857############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىابراهيم السيد محمد على24863
5150############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىابراهيم رمضان محمود احمد24864
7052############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىاحمد ايمن محمد احمد24865
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6449############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىاحمد حسن مراد محمد24866
5046############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىاحمد حسين سلمى محمد24867
7556############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىاحمد زغلول فاروق احمد24868
4746############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىاحمد شعبان احمد محمد24869
6953############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىاحمد عاطف سيد عبد الموجود24870
4944############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىاحمد عباس احمد محمود24871
5645############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىاحمد عبد العزيز خالد عبد العزيز24872
4444############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىاحمد عبد الفتاح محمد عبد الكريم24873
7055############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىاحمد محمد احمد عباس24874
5145############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىاحمد محمود على عارف24875
6752############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىادهم كامل عبد الاله محمد24876
6453############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىادهم محمد زكى احمد24877
7658############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىارميا مكرم صديق عبد هللا24878
7458############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىاسالم هانى عبد العال توفيق24879
7756############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىاالمير مصطفى عبد الحميد احمد24880
7859############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىالحسين ايمن عبد الرحيم محمد24881
5853############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىالسيد محمد ابو المجد حسين على24882
6360############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىامير ايهاب عياد سمعان24883
4442############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىامير رمضان صديق احمد24884
4448############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىاندرو عماد ناشد بسطا24885
5547############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىبيشوى طلعت كامل حبيب24886
5450############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىتوماس اشرف سمير رشدى24887
6658.5############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىتوماس شنوده نصحى اسكاروس24888
5257############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىتوماس صبرى ونيس رزق24889
4952############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىتوماس كرم فهمى ميخائيل24890
7358############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىتوماس مجدى فوزى جرس24891
7360############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىتوماس وائل صبحى جاد24892
5252############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىثروت سعيد عبد النور اندراوس24893
7058############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىجورج ابراهيم خليل تاودروس24894
6858.5############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىحازم محمد محمد نبيل حسين24895
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5154############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىحسام ثروت عبد الفتاح احمد24896
6458############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىحسام حسن مخلوف عبد السالم24897
4852############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىحسام رمضان محمود احمد24898
6754############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىحسن مراد شعبان محمود24899
6255############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىحمدى احمد محمود محجوب24900
7057############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىخالد ناصر محمد عبد اللطيف24901
7356############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىخليل عبد هللا خليل عبد الغفار24902
7158############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىديفيد بخيت عياد مجلع24903
5857############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىذياد صالح الدين السيد حجازى24904
5749############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىرومانى حلمى كامل جرجس24905
6256############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىرويس نعيم خير واجد ميخائيل24906
ريا عادل محمد محمود24907 5952############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىزك
7558############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىزياد رمضان عبد الرحيم رمضان24908
4941############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىزياد عماد ابو القاسم ابوضيف24909
5638############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىزياد محمد ابراهيم عبد الحافظ24910
7656############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىزياد محمد عبد الظاهر عوض هللا24911
6249############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىزياد مصطفى احمد على24912
6556############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىسيف الدين احمد السيد عبد الاله24913
6460############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىشريف على محمد احمد24914
7354############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىشريف هشام ابراهيم احمد24915
5854############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىشنوده عياد امين داوود24916
7260############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعبد الحميد ياسر عبد الحميد عبد الغنى24917
4948############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعبد الرحمن احمد عبد الكريم محمد24918
7353############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعبد الرحمن حسين خليفه حسن24919
5433############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعبد الرحمن حسين محمد عبد الحكم24920
7152############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعبد الرحمن حمدى ربيع بدوى24921
7758.5############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعبد الرحمن ضياء الدين محمد ابراهيم24922
78.560############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعبد الرحمن عصام عبد الرحيم احمد24923
6454############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعبد الرحمن محمود احمد هريدى24924
78.560############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعبد العال صالح عبد العال محمد24925
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5350############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعبد العزيز محمد عمر محمد24926
7152############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعبد هللا احمد على عبد الغنى24927
7460############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعبد هللا احمد محمد السيد24928
7653############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعبد هللا ايمن محمود السيد24929
7350############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعبد هللا حمدى عبد المنعم السيد24930
6858############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعبد هللا عباس عبد العاطى احمد24931
6254############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعبد هللا محمد احمد عبد الموجود24932
7255############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعبد هللا محمد حسن ابراهيم24933
7655############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعزالدين محمد محمد عبد اللطيف24934
7158############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعالء عماد ابو القاسم ابوضيف24935
6552############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعلى ايمن خلف سليمان24936
7459############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعلى محمود فهمى محمد24937
78.559############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعمار ياسر اسماعيل محمود24938
6859############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعمر محمد ابو ضيف عبد الحليم24939
7252############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعمرو عالء الدين احمد محمد24940
7758############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىعمرو ياسر ابو المجد محمد24941
7757############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىفادى ابراهيم شنوده سيداروس24942
7656############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىفادى بهجت فايز فوزى24943
6854############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىفادى فكرى سمير عزيز24944
7556############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىفتحى ايمن فتحى محمد24945
5556############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىكريم عباس محمد محمد24946
6554############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىكريم محمد احمد هاشم24947
8059############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىكريم منير نظير فلتس24948
5154############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىكيرلس حسام سعد رياض24949
79.559############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىكيرلس عاطف سعيد فلتس24950
7054############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىكيرلس عبد المسيح شوقى مجلع24951
7558############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىكيرلس عطى بخيت جندى24952
78.559############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىكيرلس محسن يوسف توفيق24953
و رشدى خير عوض24954 8060############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىماري
انى شنوده فهمى24955 7154############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىماير روم
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7857############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد احمد على تونى24956
5356############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد احمد منصور عبد الغنى24957
4445############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد السيد عارف عبد الحميد24958
7159############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد ايمن عبده محمد24959
5247############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد ايمن محمد ابراهيم24960
7556############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد حسن احمد محمود24961
7456############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد حسن صابر محمد24962
7046############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد حسنى محمد فراج24963
7346############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد حسين محمود ابو الحمد24964
5644############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد خالد احمد بدوى24965
7858.5############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد رجب فاروق احمد24966
ضان اسماعيل محمود24967 5146############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد رم
7256############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد رمضان محمود عبد العزيز24968
7753############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد رمضان يونس احمد24969
7655############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد سعيد فاروق احمد24970
7259############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد صابر محمود احمد24971
7351############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد صالح زين الدين احمد24972
6845############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد صالح سيد محمود24973
7752############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد طارق محمد ابراهيم24974
7658############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد عاصم سعد محمود24975
7040############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد عصام محمد فرغلى24976
7148############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد عالء ابو بكر محمود24977
7353############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد عالء على عبد الرحيم24978
6246############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد على محمد عبد اللطيف24979
7657############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد عمر محمد محمود24980
7853############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد فرغلى عبد العال احمد24981
7656############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد محمود غريب محمد24982
6448############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد محمود محمد محمد24983
7057############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد معاويه البدرى عبد النبى24984
5835############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد مؤمن خلف ابراهيم24985
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5354############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد مؤمن محمد احمد24986
4646############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد ناصر فهمى على24987
5956############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد نبيل خلف محمد24988
7858############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد وليد فؤاد احمد24989
7257############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمد ياسر على عثمان24990
7560############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمود اشرف عز عبد اللطيف24991
6857############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمود السيد ابراهيم مصطفى24992
5250############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمود السيد عارف عبد الحميد24993
5754############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمود حازم محمود محمد24994
7857############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمود حسن محمود ابو الحمد24995
5054############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمود حمدى حسن محمد24996
6150############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمود سالم احمد سالم24997
7258############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمود عاطف عزت محمود24998
7859############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمود على مصطفى عبد الرحمن24999
7360############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمود محرم فؤاد محمود25000
79.559.5############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمود محمد ابو الدهب عبد السالم25001
78.559.5############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمحمود هشام عبد الغنى احمد25002
7356############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمصطفى احمد شهاب عبد الحميد25003
7758############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمصطفى احمد فاروق احمد25004
6956############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمصطفى امين يونس امين25005
7859############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمصطفى حشمت حسن توفيق25006
7854.5############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمصطفى زهران عبد المجيد محمد25007
6248############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمصطفى عبد الراضى عبد المجيد على25008
6950############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمصطفى عز العرب عبد الراضى بيومى25009
7758############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمصطفى محمود احمد علم الدين25010
5450############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمصطفى محمود صبرى محمود25011
6551############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمصطفى منتصر ابو السعود السيد25012
7752############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمصطفى وليد فتحى ابراهيم25013
7559.5############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمصطفى وليد محمد عباس25014
6949############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمصطفي صابر خلف احمد25015
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4638############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمكاريوس ايمن ثابت ابراهيم25016
79.558############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمالك كرم شنوده سيداروس25017
64.556############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمهند خالد عبد الوهاب محمد25018
7459.5############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمؤمن رمضان شعبان السمان25019
6055############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمينا االمير ونيس حكيم25020
6253############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمينا رومانى حلمى اسكندر25021
6460############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىمينا عادل بطرس لمعى25022
7458############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىنور هانى سمير جادالرب25023
5852############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىهشام محمود محمد محمد25024
5146############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىوليد عالء خلف محمد25025
4542############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىوليد ميالد سمير رشدى25026
6858############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىيحيى خليفه عبد المحسن حسين25027
6557############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىيسى جمال مسعود قلد25028
6654############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىيسى زكرى سمير عزيز25029
6958.5############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىيسى نشات ناير ثابت25030
4747############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىيسى نشات نصحى اسكاروس25031
6555############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىيوسف احمد عبد الفضيل عبد الباقى25032
7858############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىيوسف اشرف محمد احمد25033
6355############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىيوسف رومانى جمعه حكيم25034
7357############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىيوسف صبرى ابارى عبد العليم25035
5749############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىيوسف صبرى فتحى ابو حلقه25036
6953############سوهاجام المؤمنين سوهاجاروى اشرف فؤاد بدوى25037
7658############سوهاجام المؤمنين سوهاجاسراء احمد السيد محمد25038
6748############سوهاجام المؤمنين سوهاجاسراء حموده عباس تمام25039
5245############سوهاجام المؤمنين سوهاجاسراء محمد محمود فاضل25040
7050############سوهاجام المؤمنين سوهاجاسراء محمود محمد احمد25041
7660############سوهاجام المؤمنين سوهاجاسراء ناصر السيد خليل25042
7859############سوهاجام المؤمنين سوهاجاسراء يوسف محمد محمد25043
صاله ممدوح محمد فواز25044 6549############سوهاجام المؤمنين سوهاجا
7354############سوهاجام المؤمنين سوهاجاالء خلف جابر محمد25045
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7044############سوهاجام المؤمنين سوهاجامال حسن شحاته على25046
7451############سوهاجام المؤمنين سوهاجامال مصطفى عبد النبى احمد25047
7049############سوهاجام المؤمنين سوهاجامانى صفوت عزالدين عبد الكريم25048
7653############سوهاجام المؤمنين سوهاجامنيه اشرف محمد فراج25049
78.557############سوهاجام المؤمنين سوهاجامنيه صالح عبد هللا جيالنى25050
6846############سوهاجام المؤمنين سوهاجاميره السيد محمود بدوي25051
7553############سوهاجام المؤمنين سوهاجاميره عبد هللا جابر ابو زيد25052
6749############سوهاجام المؤمنين سوهاجاميره عالء عارف عبد الكريم25053
7452############سوهاجام المؤمنين سوهاجاميره مصطفى عبد الحميد احمد25054
6952############سوهاجام المؤمنين سوهاجاميره مصطفى عبده على25055
7858.5############سوهاجام المؤمنين سوهاجاميره وحيد محمد عرفه25056
7144############سوهاجام المؤمنين سوهاجانجى ابراهيم فضل هللا شنوده25057
6836############سوهاجام المؤمنين سوهاجانجى ابراهيم فهمى عبد الرحمن25058
7052############سوهاجام المؤمنين سوهاجانجى ايليا رمزى غالى25059
7658.5############سوهاجام المؤمنين سوهاجانجى عماد جاد جرس25060
6335############سوهاجام المؤمنين سوهاجانجى وحيد اسحق مجلع25061
7045############سوهاجام المؤمنين سوهاجايات ابراهيم محمد ابراهيم25062
6333############سوهاجام المؤمنين سوهاجايمان سيد عبد العال كمال الدين25063
7457############سوهاجام المؤمنين سوهاجايمان محمد سيد محمود25064
7240############سوهاجام المؤمنين سوهاجايه احمد بدوى متولى25065
7545############سوهاجام المؤمنين سوهاجايه اسامه الديب عبد الرحمن25066
7043############سوهاجام المؤمنين سوهاجايه هشام بدوى قاسم25067
7448############سوهاجام المؤمنين سوهاجبدور يوسف البدرى حسن25068
7651############سوهاجام المؤمنين سوهاجبركسام مكرم ثابت عطيه25069
7654############سوهاجام المؤمنين سوهاجبسمله اسعد محمد عبد الرحمن25070
7658############سوهاجام المؤمنين سوهاجبسمله صالح جابر السيد25071
7358############سوهاجام المؤمنين سوهاجبسمله عبد الرحمن مجاهد عبد الرحمن25072
7251############سوهاجام المؤمنين سوهاجبسمله نبيل خلف محمد25073
7554############سوهاجام المؤمنين سوهاجبسمه ايمن السيد همام25074
7349############سوهاجام المؤمنين سوهاجبسنت اشرف فايز رزق25075
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7347############سوهاجام المؤمنين سوهاججيهاد صالح رمضان حشمت25076
7044############سوهاجام المؤمنين سوهاجحبيبه احمد عبد الرازق محمد25077
7755############سوهاجام المؤمنين سوهاجحبيبه اسعد انور هريدى25078
7045############سوهاجام المؤمنين سوهاجحبيبه حسين محمود علي25079
6842############سوهاجام المؤمنين سوهاجحبيبه عاطف محمد عبد الغنى25080
7345############سوهاجام المؤمنين سوهاجحبيبه محمد احمد هاشم25081
6439############سوهاجام المؤمنين سوهاجحبيبه محمد شاكر عمار25082
7846############سوهاجام المؤمنين سوهاجحبيبه ناصر محمود محمد25083
7347############سوهاجام المؤمنين سوهاجحنان البدرى عبد الاله احمد25084
6642############سوهاجام المؤمنين سوهاجخلود محمد السيد ابراهيم25085
7448############سوهاجام المؤمنين سوهاجداليا السيد عثمان السيد25086
7758############سوهاجام المؤمنين سوهاجداليا حسام عبد الرحيم حسين25087
7853############سوهاجام المؤمنين سوهاجداليا سالم على احمد25088
7354############سوهاجام المؤمنين سوهاجداليا ناصر محمد على25089
7542############سوهاجام المؤمنين سوهاجدعاء بهاءالدين احمد عبد الجليل25090
7450############سوهاجام المؤمنين سوهاجدعاء رافت نور احمد25091
7455############سوهاجام المؤمنين سوهاجدعاء محمد فرغل احمد25092
6635############سوهاجام المؤمنين سوهاجدعاء محمود ابراهيم تايب25093
7036############سوهاجام المؤمنين سوهاجدعاء منصور احمد ابراهيم25094
7551############سوهاجام المؤمنين سوهاجدنيا احمد فؤاد السيد25095
يا حربى محمود عوض25096 7543############سوهاجام المؤمنين سوهاجدن
6857############سوهاجام المؤمنين سوهاجدنيا حمدى فهمى عبادى25097
7147############سوهاجام المؤمنين سوهاجدنيا عالء محمد سليمان25098
7151############سوهاجام المؤمنين سوهاجدنيا محمد ابراهيم على25099
6457############سوهاجام المؤمنين سوهاجدنيا محمد رجب عز الدين25100
78.560############سوهاجام المؤمنين سوهاجدنيا محمود البدرى ابراهيم25101
6151############سوهاجام المؤمنين سوهاجدنيا محمود ناصر عباس25102
7753############سوهاجام المؤمنين سوهاجدهب صالح عبد الرزاق محمود25103
7756############سوهاجام المؤمنين سوهاجدينا القناوى رجب محمد25104
7260############سوهاجام المؤمنين سوهاجدينا محمود مصطفى محمود25105
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7558############سوهاجام المؤمنين سوهاجرحاب محمد رضوان محمود25106
6954############سوهاجام المؤمنين سوهاجرحاب محمد فرغل احمد25107
8060############سوهاجام المؤمنين سوهاجرحمه احمد حمدى خليفه25108
مه طارق صابر رشاد25109 7657############سوهاجام المؤمنين سوهاجرح
7252############سوهاجام المؤمنين سوهاجرحمه عاطف فتحي اسماعيل25110
6954############سوهاجام المؤمنين سوهاجرحمه عبد الرحمن زيدان ابورحاب25111
78.555############سوهاجام المؤمنين سوهاجرحمه عصام عبد الحميد عبد هللا25112
6544############سوهاجام المؤمنين سوهاجرحمه مجدى شعبان عبد العال25113
7558############سوهاجام المؤمنين سوهاجرحمه محمد ابراهيم محمود25114
7459############سوهاجام المؤمنين سوهاجرحمه محمود عبد الحميد محمود25115
7758############سوهاجام المؤمنين سوهاجرحمه محمود مصطفى فراج25116
6848############سوهاجام المؤمنين سوهاجرضوه محمد عبد الحميد احمد25117
7355############سوهاجام المؤمنين سوهاجرنا احمد حمدى خليفه25118
6956############سوهاجام المؤمنين سوهاجرنا عارف محمد السيد25119
7156############سوهاجام المؤمنين سوهاجروان خيرى ثابت يوسف25120
7658.5############سوهاجام المؤمنين سوهاجريتاج عماد حمدى اسماعيل25121
7553############سوهاجام المؤمنين سوهاجريهام اشرف عبد الغفور عبد الرحيم25122
7349############سوهاجام المؤمنين سوهاجزينب بهاء بدوى محمد25123
7658############سوهاجام المؤمنين سوهاجزينب عالءالدين عبد الظاهر زكى25124
7859############سوهاجام المؤمنين سوهاجساره احمد عباس موسى25125
7356############سوهاجام المؤمنين سوهاجساره ايمن واصف جاد25126
7252############سوهاجام المؤمنين سوهاجساره بهاء عبد المنعم محفوظ25127
6847############سوهاجام المؤمنين سوهاجساره فتحى نصر هاشم25128
6657############سوهاجام المؤمنين سوهاجسلمى محمد صبرى صديق25129
6855############سوهاجام المؤمنين سوهاجسلمى خالد محمد جاب هللا25130
7356############سوهاجام المؤمنين سوهاجسلمى خالد محمد مرسى25131
7252############سوهاجام المؤمنين سوهاجسلمى عنتر عطا بيومى25132
7053############سوهاجام المؤمنين سوهاجسماح محمود احمد عباس25133
7354############سوهاجام المؤمنين سوهاجسهام ابراهيم عبد الرحيم احمد25134
7058############سوهاجام المؤمنين سوهاجسهام عبد الصبور كامل احمد25135

(267)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7659############سوهاجام المؤمنين سوهاجسوسنا عاطف ثابت سعد هللا25136
7559############سوهاجام المؤمنين سوهاجشروق احمد فتحى محمد25137
7558############سوهاجام المؤمنين سوهاجشهد احمد عبد العزيز همام25138
7859############سوهاجام المؤمنين سوهاجشهد السيد صالح جاد25139
7759############سوهاجام المؤمنين سوهاجشهد جمال عبد الغنى عبد الكريم25140
7153############سوهاجام المؤمنين سوهاجشهد عاطف احمد فراج25141
7152############سوهاجام المؤمنين سوهاجشهد عالء عبد الكريم محمود25142
5242############سوهاجام المؤمنين سوهاجشهد على احمد سليمان25143
6645############سوهاجام المؤمنين سوهاجشهد عماد الدين احمد عبد الرحمن25144
7860############سوهاجام المؤمنين سوهاجشهد عمر احمد عوض25145
7356############سوهاجام المؤمنين سوهاجشهد عمر عبد المجيد احمد25146
6744############سوهاجام المؤمنين سوهاجشيرين محمد فوزى بكرى25147
5751############سوهاجام المؤمنين سوهاجشيماء الديب معروف فرغل25148
6653############سوهاجام المؤمنين سوهاجشيماء رجب محمد عبد الكريم25149
7149############سوهاجام المؤمنين سوهاجصباح اسماعيل فتحى اسماعيل25150
7150############سوهاجام المؤمنين سوهاجصفوه على احمد على25151
6749############سوهاجام المؤمنين سوهاجعال محمد السيد حسانين25152
7758############سوهاجام المؤمنين سوهاجعلياء عادل صابر احمد25153
6539############سوهاجام المؤمنين سوهاجفاطمه ابراهيم احمد اسماعيل25154
7651############سوهاجام المؤمنين سوهاجفاطمه ابراهيم الدسوقى شحاته25155
7248############سوهاجام المؤمنين سوهاجفاطمه اشرف سليم حسن25156
6138############سوهاجام المؤمنين سوهاجفاطمه سيد زيدان ابو رحاب25157
6152############سوهاجام المؤمنين سوهاجفاطمه مصطفى عبد النبى محمد25158
6254############سوهاجام المؤمنين سوهاجفاطمه ناجى احمد عبد العال25159
5956############سوهاجام المؤمنين سوهاجفاطمه ناصر عبد الفتاح محمد25160
7553############سوهاجام المؤمنين سوهاجفتحيه صالح عبد الرازق محمود25161
79.560############سوهاجام المؤمنين سوهاجفرحه ابراهيم عبد الرحيم حسين25162
6058############سوهاجام المؤمنين سوهاجفرحه احمد محمود دسوقى25163
7960############سوهاجام المؤمنين سوهاجفرحه جمال عبد اللطيف احمد25164
7354############سوهاجام المؤمنين سوهاجفرحه حسين سلمى محمد25165
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7959############سوهاجام المؤمنين سوهاجفرحه صالح عبد العال محمد25166
7757############سوهاجام المؤمنين سوهاجكرمينا رفعت رسمي بسكالس25167
7655############سوهاجام المؤمنين سوهاجكرمينا فريد كامل شنوده25168
7150############سوهاجام المؤمنين سوهاجكوثر عمر محمد احمد25169
7454############سوهاجام المؤمنين سوهاجلقاء محمد سيد حسانين25170
7754############سوهاجام المؤمنين سوهاجمادونا وائل صبحى جاد25171
7458############سوهاجام المؤمنين سوهاجمارتينا رفعت فضل هللا شنوده25172
7760############سوهاجام المؤمنين سوهاجمارينا عادل عبد الشهيد جرجس25173
79.560############سوهاجام المؤمنين سوهاجمروه حامد طليبه حامد25174
6058############سوهاجام المؤمنين سوهاجمروه حسنين محمد عبد العال25175
7442############سوهاجام المؤمنين سوهاجمروه مجدى احمد محمد25176
7151############سوهاجام المؤمنين سوهاجمروه محمد عبد اللطيف محمد25177
6455############سوهاجام المؤمنين سوهاجمريم احمد صالح عبيد25178
7255############سوهاجام المؤمنين سوهاجمريم جرجس رمسيس ارتين25179
7358############سوهاجام المؤمنين سوهاجمريم حسونه عبد الهادى احمد25180
7053############سوهاجام المؤمنين سوهاجمريم سعيد محمود حسانين25181
6856############سوهاجام المؤمنين سوهاجمريم على راشد عبد الوهاب25182
7158############سوهاجام المؤمنين سوهاجمريم عمر محمد عبد العال25183
6239############سوهاجام المؤمنين سوهاجمريم محمود احمد ابراهيم25184
7252############سوهاجام المؤمنين سوهاجمريم محمود على عباس25185
7158.5############سوهاجام المؤمنين سوهاجمريم هشام احمد عباس25186
6757############سوهاجام المؤمنين سوهاجمريم ياسر عبد الحميد عبد الفنى25187
7159############سوهاجام المؤمنين سوهاجملك حسين عمر محمد25188
6845############سوهاجام المؤمنين سوهاجملك عبد الباسط عبد الرازق النص25189
7759.5############سوهاجام المؤمنين سوهاجملك عبد السالم السيد قاسم25190
7555############سوهاجام المؤمنين سوهاجملك عبد المجيد محمد محمود25191
7356############سوهاجام المؤمنين سوهاجملك ياسر احمد عرفه25192
7150############سوهاجام المؤمنين سوهاجمنار حمدى محمود دسوقى25193
7050############سوهاجام المؤمنين سوهاجمنار خالد محمد عباس25194
5854############سوهاجام المؤمنين سوهاجمنار شعبان احمد محمد25195
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5248############سوهاجام المؤمنين سوهاجمنار محمد رمضان احمد25196
7351############سوهاجام المؤمنين سوهاجمنار محمد محمود محمد25197
6446############سوهاجام المؤمنين سوهاجمنه احمد صالح الدين ابراهيم25198
78.555############سوهاجام المؤمنين سوهاجمنه هللا البدرى حنفى محمود25199
7958############سوهاجام المؤمنين سوهاجمنه هللا حسنى خلف محمد25200
7653############سوهاجام المؤمنين سوهاجمنه هللا ياسر احمد السيد25201
7349############سوهاجام المؤمنين سوهاجمنه هللا ياسر معروف محمد25202
7758.5############سوهاجام المؤمنين سوهاجمنه ناجى حسنى طه25203
7051############سوهاجام المؤمنين سوهاجمنى احمد السيد توفيق25204
6743############سوهاجام المؤمنين سوهاجمنى اشرف محمد البدرى عارف25205
7255############سوهاجام المؤمنين سوهاجمها مؤمن صابر محمد25206
6346############سوهاجام المؤمنين سوهاجمى عز الدين عثمان عبد الرحمن25207
7044############سوهاجام المؤمنين سوهاجمي منتصر خليفه رمضان25208
7249############سوهاجام المؤمنين سوهاجمياده شعراوى محمد شحاته25209
79.558.5############سوهاجام المؤمنين سوهاجميار امجد محمد الصغير عبد الموجود25210
6947############سوهاجام المؤمنين سوهاجميرا مجدى ابراهيم حنين25211
6651############سوهاجام المؤمنين سوهاجناديه موريس مشرقى جورجيوس25212
7860############سوهاجام المؤمنين سوهاجندى احمد حسنى ابراهيم25213
7242############سوهاجام المؤمنين سوهاجندى احمد فتحى جاد25214
6350############سوهاجام المؤمنين سوهاجندى حسن احمد حسن25215
7052############سوهاجام المؤمنين سوهاجندى حماده حمدى عثمان25216
6754############سوهاجام المؤمنين سوهاجندى سيد احمد مصطفى25217
7858.5############سوهاجام المؤمنين سوهاجندى عبد الحليم حافظ دسوقى25218
7257############سوهاجام المؤمنين سوهاجندى محمد اسماعيل محمد25219
7347############سوهاجام المؤمنين سوهاجندى محمد رمزى محمد25220
6251############سوهاجام المؤمنين سوهاجندي خلف محمد احمد25221
7354############سوهاجام المؤمنين سوهاجنعمه ممدوح جابر احمد25222
6541############سوهاجام المؤمنين سوهاجنهال حسن شعبان احمد25223
7253############سوهاجام المؤمنين سوهاجنهال خالد فوزي احمد25224
7557############سوهاجام المؤمنين سوهاجنور الهدى محمود عبد العال محمد25225
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78.559.5############سوهاجام المؤمنين سوهاجنوران حسام محمد رفعت الطيب25226
7759.5############سوهاجام المؤمنين سوهاجنوران خالد عبد النبى عبد الحميد25227
7758############سوهاجام المؤمنين سوهاجنورهان اشرف محمد احمد25228
6747############سوهاجام المؤمنين سوهاجنورهان عصام ابراهيم على25229
6657############سوهاجام المؤمنين سوهاجنورهان عمر محمد عبد العال25230
6849############سوهاجام المؤمنين سوهاجنورهان محمد احمد محمد25231
78.558.5############سوهاجام المؤمنين سوهاجنورهان مصطفى احمد محمد25232
7360############سوهاجام المؤمنين سوهاجنورهان ناصر محمود محمد25233
6557############سوهاجام المؤمنين سوهاجهاجر احمد السيد قاسم25234
7658############سوهاجام المؤمنين سوهاجهاجر احمد جمال محمد25235
7056############سوهاجام المؤمنين سوهاجهاجر صبور خلف عبد الراضى25236
7242############سوهاجام المؤمنين سوهاجهاجر عبد الجليل محمود على25237
7858############سوهاجام المؤمنين سوهاجهاجر محمود احمد محمود25238
7547############سوهاجام المؤمنين سوهاجهاجر محمود على همام25239
7347############سوهاجام المؤمنين سوهاجهاجر مؤمن احمد السيد25240
7848############سوهاجام المؤمنين سوهاجهايدى نبيل عزيز عطا هللا25241
7039############سوهاجام المؤمنين سوهاجهايدى هاشم محمد السيد25242
7757############سوهاجام المؤمنين سوهاجهبه باسط احمد السيد25243
7759.5############سوهاجام المؤمنين سوهاجهبه خالد احمد عبد العال25244
7457############سوهاجام المؤمنين سوهاجهبه محمود صالح محمد25245
7446############سوهاجام المؤمنين سوهاجهدير اشرف امين قاسم25246
6545############سوهاجام المؤمنين سوهاجهدير سعد عبد الرحيم السيد25247
7555############سوهاجام المؤمنين سوهاجهدير محمد السيد قاسم25248
7445############سوهاجام المؤمنين سوهاجهند خلف عبد المحسن جباره25249
5946############سوهاجام المؤمنين سوهاجهند صابر فتحى غازى25250
6650############سوهاجام المؤمنين سوهاجوفاء طارق محمد عباس25251
7458.5############سوهاجام المؤمنين سوهاجياسمين احمد بيومى محمد25252
7557############سوهاجام المؤمنين سوهاجياسمين منصور زغلول على25253
7352############سوهاجام المؤمنين سوهاجيوستينا عادل حكيم عبد المالك25254
6557############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاروى اشرف عبد الغنى عبد النبى25255
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7859############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاروى سعد عبد الحليم محمود25256
7860############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاسراء عاصم احمد على25257
7249############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاسراء عبد الحارس هاشم عبد الاله25258
72.548############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاسراء محروس حامد محمد25259
6234############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاسراء محسن نور الدين رضوان25260
5236############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاسراء مصطفى السيد البدوى25261
5144############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاسراء وجيه عبد المقصود عبد الرازق25262
7145############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاسماء السيد فتحى اساعيل25263
7860############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاسماء السيد محمد علي25264
7860############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاسماء ايمن احمد مختار25265
6342############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاسماء حسن حسين عبد الاله25266
6846############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاسماء عبد المطلب احمد عبد الرحمن25267
5933############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاسماء محمود البدري محمود25268
5036############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاصاله توفيق عيد توفيق25269
7356############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاالء احمد سعد ابراهيم25270
6843############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاالء وائل محمد عزت25271
6037############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىالزهراء بدوى على احمد25272
7149############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىامانى جمال محمد احمد25273
6549############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىامانى عواد هاشم عبد العال25274
6451############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىامل اشرف حماد محمد25275
6040############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىامل محمد كامل محمد25276
6646############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىامل ناصر عيد توفيق25277
6139.5############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىامنيه بدوى على احمد25278
7554############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىامنيه محمود احمد علي25279
6848############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاميره عبد الفتاح احمد حارص25280
6847############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاميره عبد الفتاح يوسف محمد25281
6750############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاميره محمود سعد مصطفى25282
6750############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىايات حسين عثمان احمد25283
7853############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىايه احمد محمود السيد25284
7046############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىايه اشرف حسانين خليفه25285
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7359############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىايه الحسيني محمد عبد الرحيم25286
اله25287 راهيم عبد ال من اب ه اي 7453############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىاي
5941############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىايه على فرغلى متولى25288
7658.5############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىايه محمد عبد الحميد سعيد25289
6253############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىايه محمد عبد المحسن جباره25290
7555############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىبسمله السيد فؤاد السيد25291
78.559############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىبسمله حسين محمد السيد25292
7557############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىبسمه خالد احمد محمد25293
6750############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىتسابيح محمد ابو العز طيفور25294
7857############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىتسنيم سالم احمد سالم25295
7657############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىتقى وائل محمد خلف هللا25296
6535############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىجهاد ايمن محمد عبد الاله25297
22.59############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىجيهان طارق محمود خليفه25298
78.557############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىحبيبه حسن ابراهيم عبد الحميد25299
7959############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىحبيبه رضا سعد محمد25300
6338############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىحبيبه عادل جابر حافظ25301
6439############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىحبيبه محرم توفيق عبد الواحد25302
7448############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىحبيبه محمد محمد طه جاد25303
7351############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىحبيبه محمد مصطفى توفيق25304
78.556############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىخلود ابو الحمد عبد الهادى محمد25305
7441############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىخلود خالد توفيق مرسى25306
6132############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىخلود عالء محمد عبد الحميد25307
6834############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىداليا وحيد خليفه محمد25308
7555############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىدعاء ثروت توفيق فرغل25309
7240############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىدعاء ربيعى عبد الراضى عبد اللطيف25310
79.555############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىدعاء محمد حسن شعبان25311
6545############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىدنيا ابراهيم احمد محمد25312
6639############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىدنيا خالد جابر على25313
7453############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىدنيا صابر محمود السيد25314
6232############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىدنيا محمد مصطفي احمد25315
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7441############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىدنيا هانى احمد على25316
7541############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىدينا عالء الدين محمد برشاوى25317
7851############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىراندا احمد خليفه عبد الجواد25318
7449############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرحاب احمد عزالدين الشاذلي25319
7757############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرحاب عصام عبد المحسن محمد25320
ش عمر25321 6837############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرحاب عمر دروي
4935############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرحمه العارف عبد الغنى امبابى25322
6534############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرحمه ايمن فتحى السيد25323
79.557############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرحمه حامد عبد الفتاح محمد25324
5036############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرحمه خالد على عبد العال25325
7354############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرحمه طارق محمد محمود25326
6641############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرحمه عاطف حسن عبد العال25327
7344############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرحمه عبد الرحمن فهمى عبد الرحمن25328
8058############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرحمه عبد الناصر ابو شامه طه25329
7855############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرحمه على رمضان عبد القادر25330
5232############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرحمه فؤاد السيد عبد القادر25331
79.559############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرحمه محمد السيد محمد25332
6339############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرحمه ناصر البدرى ثابت25333
7551############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرضوه رجب عبد الغنى قاسم25334
7650############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرضوه محمد عبد الجابر عبد المجيد25335
7144############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرضوه محمد محمد السيد25336
7858.5############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرضوه هشام رمضان عبد هللا25337
6647############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرضوى اشرف حمدان عبد الرحمن25338
6239############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرضوى طارق رجب حسين25339
040############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرضوى عصام فتحي علي25340
7649############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرضوى محمود محمد امين25341
8060############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرغد احمد فضالي احمد25342
7757############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرنا ايمن احمد رضوان25343
7854############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرنا ذكريا خليفه احمد25344
7143############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرنا صفا محمود احمد25345
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6234############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرنا عاطف عمر محمود25346
ا عبد التواب خلف عبد العال25347 79.557############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرن
7757############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرهف عاطف محمود احمد25348
6540############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىروان فرج على عبد العال25349
7553############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىروجينا احمد رضا تمام25350
7246############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىروفيدا محمد حسانين شحاته25351
8059############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىرؤى خالد السيد عبد الكريم25352
6441############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىريهام اشرف عبد العزيز صديق25353
7354############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىزمزم محمد صالح عبده25354
7752############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىزهره يوسف عبد الفتاح عبد الرحيم25355
7855############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىساره احمد محمد عبد الغفار25356
6534############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىساره ناصر السيد عبد القادر25357
7655############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىسلسبيل مصطفى عبد الفتاح احمد25358
6943############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىسلمى احمد الرفاعى سليم25359
7657############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىسلمى سيد مصطفى احمد25360
6834############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىسلمى صبرى االباصيرى حسنين25361
7757############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىسلمى مراد احمد السيد25362
78.559############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىسما احمد محمد فتحى احمد25363
6836############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىسماح ممدوح شعبان محمد25364
7155############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىسندس محمد عالء الدين احمد عبد هللا25365
7241############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشاهندا رمضان عبد العزيز احمد25366
7238############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشاهندا مصطفى كمال فهمى25367
6638############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشاهنده صالح احمد محمود25368
7350############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشاهيناز محمد البدرى عبد الموجود25369
7852############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشروق محمد عبد الظاهر حماد25370
7144############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشريفه عارف محمد عبد الرحيم25371
7854############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشهد اشرف رمضان توفيق25372
3018############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشهد خلف حمدان رضوان25373
7446############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشهد عشرى محمود بدوى25374
7958############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشهد عصام احمد على25375
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78.554############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشهد عالء الدين محمد حسين25376
7350############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشهد على صديق السيد25377
7344############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشهد محمد ابو الفتوح محمود25378
7446############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشهد محمد رمضان احمد25379
6738############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشهد محمد سعد محمد25380
7855############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشهد محمد عبد القادر عزت25381
7552############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشهد محمد قناوى السيد25382
7960############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشهد محمود احمد سليم25383
7046############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشهد محمود صالح محمود25384
79.559############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشهد محمود محمد خليفه25385
7350############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشهد مصطفى كمال فهمى25386
7446############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشيماء احمد الفولى عبد العال25387
78.558############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشيماء حمدى محمد ابراهيم25388
7259############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشيماء صابر محمد عبد المجيد25389
6850############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىشيماء محمد احمد سيد25390
7041############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىصفاء محمود عبد اللطيف رضوان25391
7354############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىعبير خالد كامل عباس25392
7550############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىعبير مصطفى رضوان على25393
7456############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىعال احمد فرج احمد25394
7758############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىعلياء على محمد خليفه25395
6158.5############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىفاطمه ابو بكر عبد الحميد احمد25396
6657############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىفاطمه احمد خالف السيد25397
7960############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىفاطمه اشرف حسن احمد25398
7252############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىفاطمه اشرف خلف هللا عبد اللطيف25399
7758############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىفاطمه الزهراء احمد عبد الموجود محمد25400
7558############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىفاطمه رجب احمد البيومى25401
7859.5############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىفاطمه عالء فؤاد عباس25402
6254############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىفاطمه محمد احمد مرسى25403
6648############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىفاطمه محمد معوض تمام25404
7357############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىفاطمه محمود رجب السيد25405
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7050############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىفاطمه محمود رمضان رضوان25406
7251############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىفاطمه وليد جابر حسن25407
6948############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىفرحه جمال ابراهيم يسن25408
7150############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىفرحه محمد عطا محمود25409
7458############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىفرحه مختار خلف عبد الرحمن25410
7958############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىفرحه نور الدين عالم محمد25411
7250############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىلمياء حافظ محمد حافظ25412
6954############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىلمياء عبد الجليل صديق حافظ25413
6854############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىماريا خلف عجيب عبيد25414
7154############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمروه حماد امين عمر25415
6755############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمروه عبد الناصر يوسف مرسى25416
ضان توفيق25417 7657############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمريم ايمن رم
7356############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمريم رومانى فلتس ارمانيوس25418
6755############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمريم شريف ضاحى على25419
5750############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمريم صبرى على السيد25420
6654############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمريم على عبد العال احمد25421
7451.5############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمريم محمد شعبان همام25422
7047############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمريم محمد عبد الهادي عبد الغني25423
7157############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمريم محمد مصطفى ابراهيم25424
7858.5############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمريم مصطفي احمد عبد العزيز25425
7860############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمريم ممدوح عبد الحميد حسنين25426
6956############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىملك طارق عبد الراضى السيد25427
6857############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىملك على السيد على25428
6054############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىملك عمرو البدرى خلف25429
7157############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىملك محمد جاد ابراهيم25430
6356############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنار خلف حسين عبد الرحيم25431
7555############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنار خلف محمد عبد العال25432
ف فاروق محمد25433 6753############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنار شري
3019############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنار عبد الحميد عبد الرحيم عبد الحميد25434
7151############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنار عبد الكريم ابو الحجاج عبد الكريم25435
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7057############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنار محسن محمد عبد اللطيف25436
8059.5############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنار محمود رضوان عبد النعيم25437
6958############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنال عارف عبد الصبور عبد المجيد25438
5645############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنه هللا السيد على منصور25439
7960############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنه هللا حميد عبد الموجود محمد25440
6951############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنه هللا ضياء الدين فاروق عباس25441
6239############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنه هللا عصام محمد حسين25442
6649############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنه هللا عمر محمد عمر25443
7255############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنه هللا محمد على قاسم25444
6649############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنه هللا محمود ابراهيم عبد العال25445
7758############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنه هللا محمود محمد عبد الرحيم25446
7858############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنه هللا منصور عليو عبد العال25447
7459############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنه هللا هيثم رمضان محمد25448
7760############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنه رمضان عبد الحميد عيد25449
7859.5############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنه عبد  العزيز محمد عبد العزيز25450
6540.5############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنه محمد فرج محمد25451
6739############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمنى على حسن ابوزيد25452
7553############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمني محمود احمد محمد25453
6938############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمها حمام عبد الصبور محمد25454
8060############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمى عصام حسين عبد الرحيم25455
7550############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمى عمر نورالدين رمضان25456
7758############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىمى محروس عبد الاله ابو الوفا25457
6450############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىميار خالد محمد حنفى25458
8060############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىميار عصام محمد علي سليمان25459
7759.5############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىناديه هادى حسن محمد25460
78.559.5############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىنجالء فتحى خالف السيد25461
7959############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىندا خليفه منصور خليفه25462
79.559.5############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىندى ايمن قناوى ابراهيم25463
6758############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىندى عبد الحميد محمد البدرى مصطفى25464
7456############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىندى مجدى طه احمد25465
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7657############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىندى مصطفى اسماعيل حافظ25466
5945############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىندى منتصر احمد عبد الغنى25467
6146############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىندى يحى عبد الرحمن عبد هللا25468
6250############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىندي ناصر صابر عبد اللطيف25469
7448############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىنسمه ياسر محمد راشد25470
7752############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىنعمه هللا عبد الحميد ابراهيم مرسى25471
7549############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىنعمه ايمن عبد الحميد يوسف25472
7754############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىنور احمد كمال احمد25473
8059.5############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىنور السيد صابر عبد المنعم25474
78.559.5############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىنور محمد السيد عباس25475
7455############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىنورا مصطفى فتحى عبد العزيز25476
6542############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىنورهان ايمن حسن الصغير25477
5933############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىنورهان صبره محمود عوض25478
6336############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىنورهان فتحى سعد عطا25479
6945############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىهاجر احمد ماهر محمد25480
6957############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىهاجر اشرف ذكريا عبد المجيد25481
7560############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىهاجر بدرى عبد النبى حسين25482
7152############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىهاجر خالد عبد الحميد سليم25483
3020############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىهاجر عرفه محمد جاد25484
6748############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىهاجر ممدوح محمد صادق25485
6950############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىهايدى البدرى ضاحى محمد25486
7347############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىهبه احمد حمدان قاسم25487
6336############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىهبه رافت على عبد الهادى25488
6536############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىهبه مؤمن فاروق السيد25489
7751############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىهدى محمد فهمى عبادى25490
7354############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىهدير عالء عبد الباقي امين25491
7754############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىهناء احمد محمد عبد الحميد25492
6746############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىهند رمضان عبد المقصود عارف25493
6849############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىياسمين ايمن زين العابدين سباعى25494
7759############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىياسمين خالد جمال محمد25495
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6744############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىياسمين عالء محمود احمد25496
7352############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىياسمين محمد عبد المنعم عبد الرحيم25497
6951############سوهاج(الجديدة بنات سابقا)الشهيدعبد الرحمن  السويفىياسمين ممدوح جالل عبد العال25498
6145############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجابتسام خليفه خلف محمد25499
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6147############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجاسراء احمد سعد على25500
6039############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجاسراء منصور عبد الجواد محمد25501
6650############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجاسراء ناصر سعد عبد الرحمن25502
6856############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجاسراء وحيد محمود محمد25503
7348############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجاالء جمال صبره مرعي25504
6341############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجاالء عادل احمد محمد25505
7660############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجاالء نجاتى عبد الغنى عبد الحفيظ25506
5837############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجامل فتحى خلف هللا محمد25507
5836############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجامل مزارع محمدين عبد اللطيف25508
7556############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجامنيه جمال على محمود25509
6850############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجاميره خالد عبد العظيم دياب25510
00############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجاميره خالد محمد حسن25511
5335############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجاميره صالح ابو العال شلبي25512
7252############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجايمان عبد الاله علي عبد المطلب25513
7146############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجايه طارق عبد العظيم دياب25514
7457############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجايه ماهر احمد حسن25515
5141############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجايه محمود زين العرب محمود25516
6240############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجايه منتصر عبد العاطى امين25517
6237############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجايه يوسف محمود خالف25518
6957############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجبسنت احمد محمد احمد25519
7358############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاججنه اسماعيل عبد الرحيم اسماعيل25520
و العال25521 7559############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاججهاد السيد احمد اب
7659############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجحبيبه محمد عكاشه محمود25522
6539############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجحسناء على محمد حسان25523
5937############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجخلود خالد السيد محمد25524
79.560############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجخلود كامل صابر محمد25525
5838############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجدعاء رجب احمد محمد25526
7252############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجدعاء صابر احمد حماده25527
4654############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجدينا حسن عمر دياب25528
و العال عثمان25529 نا خلف اب 7243############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجدي
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6046############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجدينا فهمى عبد الراضى شحات25530
5833############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجرحاب حسين على حسين25531
73.557############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجرحاب ناصر حسن سليمان25532
7350############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجرحمه هللا ممدوح سعد تايب25533
6547############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجرحمه عبد الرؤف عبد الحميد محمود25534
7659############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجرحمه عالء محمد حامد عبد العزيز25535
7357############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجرحمه محمد ثروت عبد الحميد محمد25536
5337############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجرندا محمد صديق احمد25537
79.559############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجروان فتحى مصطفى عبد الرحمن25538
7140############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجريم عبد الحليم احمد عبد الحليم25539
6833############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجريهام محمد احمد على25540
هام ممدوح حماد خالف25541 7035############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجري
6634############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجزينب احمد على جاد هللا25542
6744############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجسحر رمضان صبره السيد25543
7050############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجسلسبيل تهامى احمد عبد المجيد25544
7457############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجسلمى جمال حسن السيد25545
70.556############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجسناء فتحى عبد العليم حسان25546
6838############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجشروق عصام الصبرى عباس25547
6642############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجشهد اشرف خليل احمد25548
6534############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجشهد خالد حسن محمود25549
7656############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجشهد عزوز ابو الحمد حسين25550
7442############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجشهد عصام ابوزيد نفادى25551
78.559############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجشهد مصطفى السيد عباس25552
7336############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجشيماء عباس محمود حسن25553
7546############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجشيماء عصام احمد محمود25554
7156############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجصابرين احمد هريدى حسن25555
6834############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجصابرين حسن السيد امبابي25556
7342############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجضحي صابر حمدان حامد25557
7750############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجعبير شعبان عبد العزيز رشوان25558
8059############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجعصماء كامل صابر محمد25559
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4939############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجعلياء محمود فراج عبد الغنى25560
7858############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجفاطمه زكريا محمد قاسم25561
5734############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجفاطمه شيخون محمود خالف25562
6336############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجفاطمه كمال الدين محمد جاد هللا25563
5942############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجفاطمه محمد عبد الاله احمد25564
7757############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجفرحه احمد محمد السيد25565
6141############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجفرحه فراج السيد محمد25566
5636############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجليلي مراد علي السيد25567
6438############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمروه فتحى حامد حسين25568
5436############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمريم احمد رضوان عبد النعيم25569
6736############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمريم اسماعيل علي ابراهيم25570
7352############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمريم السيد محمود السيد25571
ضان سيد صادق25572 6644############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمريم رم
7756############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمريم سعودى محمد السيد25573
5138############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمريم شعبان محمد بكرى25574
8059############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجملك يحيي عبد الفتاح عبد الغنى25575
6336############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمنار خلف حسن عبد العال25576
6039############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمنار خلف عبد الحميد عبد العال25577
7133############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمنار عاصم ابو العال محمدين25578
7554############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمنار محمد جابر علي25579
7440############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمنار محمد على السيد25580
6640############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمنال احمد عبد الجواد احمد25581
7138############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمنال صفوت محمد حمدان25582
6743############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمنال علي شعبان احمد25583
6752############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمنه هللا ابو الحمد احمد السيد25584
7151############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمنه هللا احمد محمد سيد25585
7142############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمنه هللا اسماعيل فؤاد احمد25586
7653############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمنه هللا حماده خلف عطيه25587
6839############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمنه هللا محمد ربيعى خليفه25588
7035############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمي شعبان حافظ محمد25589
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6951############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجمياده السيد محمد تمام25590
7960############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجميار عبد الرحيم هاشم محمد25591
7050############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجناهد العربي السيد حسين25592
6836############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجنجوى على فؤاد احمد25593
3528############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجندى احمد محمد فولى25594
7656############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجندى السيد محمد عبد الرحمن25595
4030############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجندى فتحى خلف هللا محمد25596
7047############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجندى مصطفى الضوى توفيق25597
6737############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجندى منصور السيد احمد25598
7960############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجندى يوسف جابر محمد25599
7450############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجنرمين اشرف جرجس شحاته25600
7852############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجنسرين احمد محمد راشد25601
د25602 و زي 7855############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجنظره السيد شبيب اب
7555############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجنهي سعيد شعبان عبد الرحمن25603
79.558############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجنور حمدى ضاحى ابو العال25604
8058############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجنور عصام ناصر احمد25605
7853############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجنورا جمال احمد عبد الحميد25606
8060############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجنورهان ابو زيد شبيب ابو زيد25607
79.557############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجنورهان احمد عبد الفتاح حسين25608
7651############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجنورهان السيد علي عبد الحميد25609
79.554############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجنورهان حسن شعبان السمان25610
8057############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجنورهان حسن عبد العال احمد25611
ضان25612 79.560############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجنورهان محمد عالء الدين رم
79.556############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجهاجر اشرف عبد العال عمران25613
7455############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجهاجر خليفه علي السيد25614
79.554############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجهاجر رجب عبد الرحيم ابوزيد25615
7957############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجهاجر محمد علي السيد25616
7655############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجهبه عشرى محمود عبد الرحمن25617
79.558############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجهدبر ياسر على محمود25618
6437############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجوفاء عبد الاله صديق علي25619
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8060############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجوالء محمد احمد امبابي25620
8058############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجوالء وحيد ابو زيد شبيب25621
7840############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجياسمين عبد الصبور عبد العزيز تايب25622
6140############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجياسمين عصام ضاحي الشاذلي25623
7450############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجياسمين محمد عبد العظيم محمود25624
7751############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجيامنه خالد عبد العظيم دياب25625
7851############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجيسرا ياسر ابو الوفا صادق25626
7158############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهابراهيم احمد محمد فاضل25627
6244############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهابراهيم ايمن ابراهيم الدسوقي عبد المجيد25628
7256############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهابراهيم حموده محمود عبد الرحمن25629
5852############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهابراهيم طارق فاروق عبد المنعم25630
7653############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهابراهيم محمد عبد الرحمن عثمان25631
7858.5############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد اشرف محمد حسن25632
6353############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد السيد عبد السميع السيد25633
5444############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد السيد عبد العال عبد الاله25634
7057############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد ايمن شعبان اسماعيل25635
7257############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد حسن على جبريل25636
7560############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد رمضان عبد المغيث عباس25637
7457############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد سعدالدين جابر عبد الحافظ25638
4954############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد سعيد السيد محمود25639
6553############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد صالح محمد عبد االطيف25640
4747############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد عاطف احمد جاد25641
6553############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد عبد االول عبد الرحيم ايوب25642
7858.5############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد عبد الحليم محمد محمود25643
7658############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد عماد احمد عبد العال25644
5654############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد عنتر محمد صبره25645
5854############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد مجدى راشد امبابى25646
5554############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد محمد شيبه محمد25647
5648############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد محمد عبد الغنى هاشم25648
7155############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد منصور متولي محمد الباشا25649
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5055############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد ناصر عيد عبد الرحمن25650
4549############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد وحيد صابر محمد25651
4347############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد وليد مصطفى عبد العال25652
7459############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهارميا اشرف فتحى حلقه25653
5654############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاسامه حافظ عبد اللطيف حافظ25654
6655############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاسامه هشام عبد الفتاح ابو الحسن25655
5853############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاسالم صالح محمد اسماعيل25656
6154############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاسالم فاروق عز الدين الشاذلى25657
7156############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاسالم محسن على مرسى25658
6052############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاسالم محمد اسماعيل حامد25659
5956############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاسالم ناصر حسين محمد25660
7758############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاسالم يحى محمد عبد العزيز25661
5656############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاشرف جمال خلف عبد اللطيف25662
4854############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاالمير ادهم محمد االمير جابر25663
7058.5############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاالمير عز الدين عبد الظاهر عبد اللطيف25664
4854############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهالحسين حسن احمد حسن25665
74.558.5############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهالسيد جابر السيد هاشم25666
6149############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهامجد ايمن عبد الغنى على25667
7460############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهايمن احمد حامد محمود25668
6046############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهايمن صالح رشاد ناصر25669
5933############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهبديع ممدوح بديع الزمان25670
7557############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهبهاء احمد محمد نظير25671
7857############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهتوماس وديد رؤف تاوضروس25672
5656############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهجمال احمد عبد الرحمن ابراهيم25673
5551############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهحازم طاهر محمد طاهر25674
5560############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهحسام ايمن حسن فرغل25675
6758############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهحسام جمال عبد السالم السيد25676
راهيم محمد25677 6455############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهحسام حسن اب
6456############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهحسن السيد حسن ابوزيد25678
6255############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهحسن محمد رجب السيد25679
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5951############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهحسين احمد مقبولى حمدان25680
7357############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهحسين محمود عبد اللطيف خليفه25681
7559############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهحكم محمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم25682
5150############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهحماده ممدوح فوزى محمد25683
راهيم25684 5655############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهحمدى عيد حمدى اب
7558############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهحمزه محمد احمد السيد25685
5855############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهخالد صالح رشاد ناصر25686
7158############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهخالد عبد الجليل محمد محمود25687
7358############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهخالد محمد رجب توفيق25688
8060############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهخالد محمد محمود احمد25689
7959.5############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهخالد محمود السيد محمود25690
6348############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهخالد محمود عشري متولي حسانين25691
7558############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهديفيد مدحت نظير زكي25692
6752############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهرضا عبد الاله محى الدين مصطفى25693
7757############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهزياد احمد محمد امين25694
7557############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهزياد احمد هاشم سعيد25695
8060############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهزياد سامي محمد احمد25696
اد عارف ابو المجد عبد اللطيف25697 5245############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهزي
7958############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهزياد عبد الخالق محمد متولى25698
7357############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهزياد عصام عبد المحسن محمد25699
7757############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهزياد محمد عبد الرحمن محمد25700
7558############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهزياد محمد فتحي حسانين جاد25701
7154############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهزياد محمد محمد احمد25702
5054############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهزياد محمد منصور رمضان25703
7454############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهسعد محمد سعد مصطفى25704
6154############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهسليمان ادهم عبد السميع احمد25705
5554############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهسيد عبد العال ابو الحمد محمود25706
6054############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهسيف الدين رجب منصور رمضان25707
7957############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهسيف هللا صبرى على عبد العال25708
6054############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهشريف جمعه نصر السيد25709
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6249############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهشهاب الدين محمداقبال محمد محمود25710
6551############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهضياء عبد االول محمد ابرهيم25711
6250############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهطارق حسين صديق حسين25712
6252############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهطه اشرف محمد السيد25713
5852############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهطه محمد طه تمام25714
7856############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعارف محمد عارف عبد الكريم25715
6148############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعامر محمود عبد المنعم عبد العزيز25716
6552############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الجواد قاسم احمد عبد القادر25717
6855############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن ابو زيد عز الدين امين25718
79.558############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن احمد حمدى محمد25719
7857############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن احمد فرج احمد25720
7352############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن احمد محمد عبد الحميد25721
7959############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن اوسامه فهمى المصرى25722
79.558############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن حسنى السيد محمد25723
6854############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن حماده عبد الحميد محمود25724
6243############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن خالد محمد خلف25725
7348############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن رمضان احمد صبره25726
5249############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن سيد عبد العال عبد المجيد25727
6853############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن صبرى احمد على25728
7557############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن عاصم محمود توفيق25729
5850############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن عبد الرؤوف عشرى السيد25730
7858############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن عالء رمضان همام25731
6554############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن على حلمى على25732
75.557############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن مجدى محمد ابو الليل25733
6155############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن محمد صابر عطا هللا25734
7359############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن محمد عبد النبى عبد العزيز25735
5140############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن محمد عوض عبد العال25736
4252############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن محمود على محمد25737
6850############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن محمود محمد شعبان25738
4853############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن ناصر شعبان عبد اللطيف25739
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7858############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن هانى فتحى خميس25740
6154############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الرحمن ياسر عبد الرحمن محمود25741
6055############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الستار احمد حسين على25742
6256############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد العاطى محمد احمد محمد25743
عبد25744 اللطيف حمدي عبد اللطيف تمام 7254############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعثمان
6654############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد هللا احمد محمد احمد25745
7155############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد هللا احمد محمود عباس25746
6356############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد هللا انور السيد محمود25747
5250############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد هللا جابر ابو الحمد حسن25748
5248############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد هللا رشيد ابراهيم احمد25749
5952############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد هللا صالحين محمد ذكى25750
5547############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد هللا عبده فارس اسماعيل25751
7559############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد هللا عماد بهاءالدين عبد العزيز25752
6058############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد هللا محمد عبد هللا عبد العزيز25753
6447############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد هللا محمد قاسم حسين25754
5055############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد هللا ياسر محمد السيد25755
5651############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد النعيم محمد عيدالنعيم محمد25756
5340############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الهادى محمد غبدالهادى احمد25757
6957############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعبد الهادي محمود عبد الهادى زيدان25758
6757############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعدنان عمرو عزالعرب خلف25759
6557############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعلى اشرف على مرسى25760
7360############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعلى حماده على حافظ25761
6851############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعلى سعد الدين السيد ابو العال25762
6154############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعلى محمد ضاحى ابو العال25763
7259.5############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعلي صفوت عبد العال عبد الكريم25764
6745############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعلي مصطفي شعبان محمود25765
4039############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعماد ضياء الدين محمد خليفه25766
5055############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعمار احمد محمد السيد25767
7759############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعمار السيد اسماعيل السيد25768
7159############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعمار منتصر صدقى طه25769
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6757############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعمار هاشم طلب فرغل25770
6958############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعمار يوسف عبد المحسن عبد الموجود25771
7860############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعمر ابو المعالى محمد ابراهيم25772
5660############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعمر جابر خلف احمد25773
7559############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعمر خليفه سعد مصطفى25774
7859############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعمر عادل السيد حسان25775
7460############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعمر محمد عمر احمد25776
5453############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعمر محمود احمد شعبان25777
6455############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعمرو احمد محمود محمد25778
5147############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعمرو خالد خلف بكرى25779
6446############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهفارس محمد رزق عبد الغنى25780
6858.5############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهفارس هاني خلف محمود احمد25781
6458.5############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهفهد احمد جابر خلف25782
5450############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهكامل احمد كامل ابو ضيف25783
6153############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهكامل مصطفى كامل احمد25784
7260############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهكريم اشرف خليفه احمد25785
5557############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهكريم حامد محمد فراج25786
6755############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهكريم محروس على عبد الرحمن25787
7359############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهكريم محمد عبد الراضى احمد25788
5445############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهكمال السيد كمال قاسم25789
7055############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهلؤى احمد فاروق شعبان25790
7048############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد احمد ابراهيم دسوقى25791
5839############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد احمد جمال عبد المنعم25792
5336############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد احمد صبري حسن25793
6147############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد احمد محمد ابوغرب25794
6959############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد اشرف بخيت احمد25795
6757############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد اشرف عبد الغنى قاسم25796
6957############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد اشرف محمود باجى25797
6356############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد السيد مصطفي السيد25798
7156############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد ايمن عبد الفتاح احمد25799
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7052############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد جمال محمد حسين25800
7555############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد حسن احمد ابو زيد25801
7348############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد حسين محمد حسن25802
7657############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد خالد احمد توفيق25803
5842############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد خالد احمد جاد25804
78.560############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد خالد عبد الرحيم محمود25805
6849############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد خالد محمد على25806
7140############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد رافت عبد الواحد تمام25807
7756############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد رافت كامل كمال الدين25808
7046############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد رجب احمد عبد الرحيم25809
7851############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد رمضان ابراهيم محمد25810
79.558############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد رمضان عبد هللا محمد25811
7555############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد شمس الدين خلف عزب25812
7537############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد صابر جاد ابراهيم25813
6143############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد صالح فتحى حسين25814
6430############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد عادل عبد هللا عبد هللا25815
6934############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد عامر طه محمود25816
7756############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد عبد الحكيم عبد هللا عبد هللا25817
7646############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد عبد النبى عطا هللا على25818
راهيم25819 7139############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد عزت خليل اب
7742############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد عصام عبد الواحد تمام25820
8059############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد عمر رمضان عبد القادر25821
7746.5############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد محمود خليفه احمد25822
6335############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد محمود محمد الزهرى25823
7134############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد مختار ذكريا عبد المجيد25824
6030############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد ممدوح محمد السيد25825
5534############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد ناصر توفيق محمد25826
5634############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد ناصر رضوان على محمد25827
5535############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد هشام علي عبد اللطيف25828
79.560############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد وائل رضوان عزت25829
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6243############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد ياسر محمود هاشم25830
6734############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمود احمد توفيق فضيل25831
7343############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمود احمد زاكى السيد25832
6435############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمود حمدي رمضان احمد25833
7452############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمود خالد خلف محمد25834
5734############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمود خالد فتحى حسين25835
5834############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمود شعبان عبد العليم عطيه25836
7340############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمود عاطف محمد حسين25837
6537############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمود عبد الرحيم حسن حسين25838
6837############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمود كمال مرزوق عبد اللطيف25839
7252############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمود مازن السمان رشوان25840
7646############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمود محسن محمد احمد25841
5445############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمود محمد ضاحى محمد25842
5131############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمود محمد محمود عرفه25843
7558.5############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمود مدحت محمود عبد الهادى25844
6942############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمود يحيى ناجى عبد اللطيف25845
7653############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمروان احمد رمضان احمد25846
7855############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمروان ايمن شعبان عبد الحميد25847
7858.5############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمروان جمال السيد عبد الرحمن25848
5331############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمروان ممدوح خلف عبد الرحمن25849
5931############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمصطفى ابو بكر صالح تمام25850
7340############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمصطفى احمد شيبه محمد25851
7650############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمصطفى احمد عارف اسماعيل25852
6639############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمصطفى احمد عيد قاسم25853
7239############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمصطفى احمد محمود حسن25854
5334############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمصطفى ثروت عيد محمد25855
6137############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمصطفى خالد عبد السميع عبد الرحمن25856
78.556############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمصطفى خليفه محمود خليفه25857
مصطفى25858 رمضان عبد الرجمن عبد 7055############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهالمطلب
5531############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمصطفى عاطف عباس محمد25859
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مصطفى25860 عبد الصبور االباصيرى 4934############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهحسانين
6034############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمصطفى ماهر عطا هللا على25861
5633############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمصطفى محمد عبد المحسن يوسف25862
5633############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمصطفى مصطفى محى الدين مصطفى25863
7653############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمصطفى مؤمن خليل احمد25864
7250############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمصطفى مؤمن علي امين25865
مصطفى25866 محمدنبيل محمدفتحسعيد 7652############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمههللا
6753############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمصطفى هيسم مصطفى محمد25867
صطفى ياسر عبده احمد25868 5245############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهم
7149############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمصطفي محمد مصطفي عبد العزيز25869
7758############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمعتز السيد عزالدين السيد25870
7556############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمعتز محمد عبد الموجود محمد25871
5649############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمنصور محمد رجب حسين25872
79.557############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمهند طارق عثمان امين25873
7656############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمؤمن السيد احمد الدسوقى25874
6647############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهنادر عالء الدين عشرى هديه25875
6454############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهناصر درويش عبد الرحمن يسين25876
5349############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمههشام رشاد على مرسي25877
6851############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمههشام محمود عبد العال احمد25878
5746############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهوليم سامح وليم توفيق25879
5846############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهُيوُسف اشرف علي رمضان25880
6653############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهياسر ناصر رجب حسين25881
7558.5############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيحى خالد محمود محمد25882
6651############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيسى نصار نجيب موسى25883
6553############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف اشرف خليفه احمد25884
ضان25885 6148############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف اشرف عبد المجيد رم
5347############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف ايمن فرغل عبد المجيد25886
7858############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف حماده جالل عبد الحليم25887
7556############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف طارق يوسف البدرى25888
7056############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف طلعت عبد الرحمن عبد المطلب25889
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7157############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف عبد الحميد محمد حسن25890
يوسف25891 عصام الدين عبد المحسن عبد 7656############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاللطيف
7257############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف عمرو محمد عبد العزيز25892
6856############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف محمد احمد جاد الكريم25893
7958############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف محمد خلف محمد25894
7459############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف محمد رجب عبد العال25895
7556############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف محمد رمضان مرسى25896
7557############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف محمد صابر رشاد25897
7657############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف محمد عبد السميع مرزوق25898
6855############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف محمد عبد الفتاح عثمان25899
7257############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف محمد محمود ابوزيد25900
8060############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف محمد محمود احمد25901
8060############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف محمد يس حسن25902
7760############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف محمد يوسف جابر25903
7460############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف مصطفى محمد علي25904
6456############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهيوسف منصور رجب على25905
7156############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةابراهيم حسن عبد الاله احمد25906
7552############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةابراهيم صفوت عيد محمد25907
7758############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةابراهيم محمود عكاشه محمود25908
7859############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةابوبكر زكريا جادهللا سيد25909
7750############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةاحمد ابو السعود احمد محمد25910
7658############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةاحمد اسامه احمد عبد الفتاح25911
6943############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةاحمد السيد زكي محمد25912
7460############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةاحمد جمال محمود احمد25913
5343############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةاحمد حماده احمد عبد الاله25914
7353############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةاحمد حمد محمد محمد25915
4943############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةاحمد عبد المولى محمود محمد25916
5154############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةاحمد علي احمد حسن25917
6754############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةاحمد علي محمد قاسم25918
78.559############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةاحمد محمد عادل احمد على25919
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7759############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةاحمد محمد عامر جمعه25920
6349############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةاحمد محمد فوزى احمد25921
6242############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةاحمد محمد مزيد عبد الغنى25922
5846############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةاحمد محمود عامر جمعه25923
5441############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةاحمد محمود فراج عبد الغنى25924
7247############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةاحمد مصطفى احمد مصطفى25925
6739############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةاشرف عبد الرحمن السيد ابو العال25926
7040############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةاكرم خلف حسين حسانين25927
6838############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةالبدرى احمد خليفه محمود25928
5838############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةالسيد حماده احمد شلبي25929
6938############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةبالل سمير محمد مهنى25930
7337############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةجبريل اشرف محمد السيد25931
7658.5############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةحسام سيد عبد الموجود احمد25932
6442############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةحسن عمر حسن عبد العال25933
4738############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةحمدى احمد حمدى احمد25934
6849############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةحمزه شعبان حافظ ابوزيد25935
7042############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةخالد علي احمد حسن25936
6950############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةخالد عمر محمد حافظ25937
7860############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةزياد خالد رمضان سالم25938
7760############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةزياد طارق خليل على25939
5438############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةزياد محروس محمد محمود25940
اد معروف محمد عبد الرحيم25941 6842############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةزي
7758############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةزياد ياسر فاروق على25942
7553############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةسيف الدين محمد ذكى ابراهيم25943
7858.5############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةشريف عصام شعبان صابر25944
6841############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةشنوده داود شنوده جرجس25945
7041############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةطارق خالد محمود خليفه25946
7137############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةعاصم عبد المولي محمود محمد25947
5748############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةعبد الرحمن حسن صابر ابو ضيف25948
عبد25949 الرحيم محى الدين اسماعيل عبد 5045############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةالنبي
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6752############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةعبد الاله علي احمد عبد الاله25950
7060############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةعبد هللا السيد حسين السيد25951
7255############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةعبد هللا محمد احمد عبد الاله25952
5449############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةعبد هللا محمد احمد مهران25953
7458############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةعبد هللا محمد محمدين عبد اللطيف25954
7156############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةعبد هللا محمود على عبد الحميد25955
78.555############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةعبد هللا ناصر حسين حسنين25956
7859############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةعبد الملك ايمن ضاحى عبد الحميد25957
5748############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةعبد الناصر محمود صبره مرعي25958
7256############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةعلى خلف علي محمد25959
6152############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةعلى محمد عبد اللطيف محمود25960
5548############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةعلى ناصر حسين على25961
6253############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةعمر رشاد ابو العز طيفور25962
7558############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةعمر محمد حسن محمود25963
5956############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةعمرو احمد محمد تغيان25964
7960############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةعمرو خالد عبد الصبور عبد الموجود25965
7959############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةعمرو خالد عثمان حسن25966
6458############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةعمرو ياسر محمد محمود25967
5534############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةفارس ايمن رجب عبد العال25968
5543############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةفهد خلف فراج السيد25969
5236############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةفهد عواد عبد هللا مرسي25970
5339############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةكريم طارق محمد كمال25971
5945############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةكريم هانى حسن على25972
5945############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةكريم ياسر جاد الرب احمد25973
7643############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمد احمد جالل فهمى25974
5440############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمد احمد حسنى السيد25975
5544############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمد احمد عبد الراضى شحات25976
5941############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمد اشرف السيد حربي25977
6139############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمد جابر احمد السيد25978
6446############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمد خلف صالح حامد25979
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5345############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمد عاصم محمد علي25980
6145############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمد عاطف شعبان عبد اللطيف25981
4030############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمد عاطف محمد السيد25982
6145############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمد عبد الباسط عامر جمعه25983
6449############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمد عبد الناصر رمضان ابو النصر25984
محمد25985 عبد الهادى عبد الراضى عبد 5853############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةالقادر
76.556############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمد عصام جاد احمد25986
8050############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمد عالء محمد مجاهد25987
7157############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمد محسن محمد سليمان25988
8057############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمد ممدوح رمضان سالم25989
5240############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمد ممدوح محمد احمد25990
6144############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمد ناصر بدرى ابو المجد25991
5842############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمد نصرالدين محمد محمود25992
7048############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمد هانى الشيمى احمد25993
6850############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمود احمد محمد هريدى25994
4740############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمود ايمن عثمان ابو العال25995
5342############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمود ضاحى عثمان احمد25996
7759############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمود عامر محمد السيد25997
7760############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمود على احمد على25998
4947############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمود على السيد امبابي25999
5244############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمود على شيخون عرابى26000
5146############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمود عمر احمد محمد26001
5356############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمود محمد فؤاد عباس26002
78.558.5############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمود ناصر عبد الجواد محمد26003
7859.5############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمصطفى احمد البدرى احمد26004
5145############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمصطفى حسن مصطفى حسن26005
6243############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمصطفى خلف شيخون عرابي26006
5238############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمصطفى محمد فراج امبابي26007
6954############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمصطفى محمود محمدين عبد اللطيف26008
5050############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةممدوح احمد خليفه محمد26009
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7659############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمهند عالء احمد توفيق26010
5749############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمؤمن حماده مراد عبد الرحمن26011
6554############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمؤمن رجب صابر على26012
5545############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةناصر محمود خلف هللا عبد الرحيم26013
7049############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةنورالدين محمد نورالدين حسن26014
6455############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةهشام عادل محمد عبد الرحمن26015
7459############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةيوسف احمد فوزى محمد محمد26016
8060############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةيوسف جمال السيد بدوي26017
6458############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةيوسف رشوان بركات همام26018
7659############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةيوسف عالء الدين احمد يسن26019
7560############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةيوسف محمد حسن ايوب26020
7458.5############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةيوسف محمود شرقاوى احمد26021
6959.5############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةيوسف محمود عباس ابراهيم26022
7456############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةيوسف محمود فراج عبد الغنى26023
7258.5############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةيوسف محمود فؤاد محمود26024
6956############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةيوسف ممدوح جابر فراج26025
6856############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةيوسف منصور صابر عبد اللطيف26026
6143############سوهاجعمر بن الخطاب عابانوب ايمن سليمان ميخائيل26027
6540############سوهاجعمر بن الخطاب عابانوب رومانى بساده جندى26028
7558############سوهاجعمر بن الخطاب عابانوب صبرى نعيم موسى26029
6960############سوهاجعمر بن الخطاب عابانوب عاطف صبحى لبيب26030
7238############سوهاجعمر بن الخطاب عابانوب هانى لطفى ذكى26031
6736############سوهاجعمر بن الخطاب عابرام مختار حنا لبيب26032
5733############سوهاجعمر بن الخطاب عابراهيم احمد خلف هللا عبد الرحمن26033
5635############سوهاجعمر بن الخطاب عابراهيم السيد ابراهيم مساعد26034
4934############سوهاجعمر بن الخطاب عابراهيم حنفى محمود على26035
5641############سوهاجعمر بن الخطاب عابراهيم رفعت قدرى ابو العال26036
5738############سوهاجعمر بن الخطاب عابراهيم شعبان احمد ابوطالب26037
79.560############سوهاجعمر بن الخطاب عابراهيم محسن توفيق حسين26038
7046############سوهاجعمر بن الخطاب عابراهيم محمد ابراهيم محمود26039
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7459.5############سوهاجعمر بن الخطاب عابراهيم محمد احمد محمد26040
7760############سوهاجعمر بن الخطاب عابراهيم محمد على محمود26041
4642############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد ابراهيم امين محمد26042
7860############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد اشرف ثابت محمد26043
6154############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد الكحالوي صبره عبد هللا26044
6548############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد امبابى السيد الشرقاوى26045
7260############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد حازم طه محمد26046
5135############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد حسام الديب الضبع26047
7159.5############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد حسنى موسى حسين26048
5644############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد حلمى محمود هريدى26049
7751############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد حماده توفيق احمد26050
5458############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد حماده محمد حسين26051
7657############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد حمدي السيد عباس26052
7854############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد رشاد محمد عبد الرحيم26053
7456############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد رفعت السيد محمد26054
7457############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد سليمان احمد احمد26055
6149############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد شعبان حافظ عبد الحميد26056
5739############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد شعبان فراج عبد القادر26057
5346############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد صبرى ابو اليزيد محمد26058
5538############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد صبري خلف محمد26059
6042############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد ضاحى على محمود26060
5846############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد عابدين محمد محمد26061
7556############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد عادل حامدى عبد الاله26062
6842############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد عاصم محمد ابراهيم26063
7757############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد عاطف عبد العال محمد26064
6840############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد عامر مرسى سليمان26065
6337############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد عزت عبد الرحمن محمد26066
7049############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد عصام حسين السيد26067
7039############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد على احمد محمد26068
5941############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد على زين العابدين محمد26069
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6347############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد على محمد جالل26070
7258############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد محمد السمان عبد الجابر26071
7358############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد محمد صابر على26072
7558############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد محمد عبد الصادق طه26073
7257############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد محمد عمر الياس26074
7055############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد محمود ثابت محمد26075
6952############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد محمود خالد محمد26076
6955############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد مصطفى عبد العظيم سيد26077
6241############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد ممدوح خلف احمد26078
6548############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد ممدوح عبد الرؤف بغدادى26079
7851############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد هاشم عبد الرحيم حسين26080
ل محمود سليمان26081 7559############سوهاجعمر بن الخطاب عاحمد وائ
7055############سوهاجعمر بن الخطاب عارسانيوس فوزى اسحق عوض26082
6649############سوهاجعمر بن الخطاب عاسامه جرجس حسنى خليل26083
6048############سوهاجعمر بن الخطاب عاسامه حسن احمد محمد26084
7152############سوهاجعمر بن الخطاب عاسامه عاطف محمد محمد26085
7258############سوهاجعمر بن الخطاب عاسامه محمد احمد محمود26086
7057############سوهاجعمر بن الخطاب عاسالم عالء السيد احمد26087
7157############سوهاجعمر بن الخطاب عاسالم فيصل خلف كامل26088
7755############سوهاجعمر بن الخطاب عاسالم محمد احمد محمد26089
6056############سوهاجعمر بن الخطاب عاسالم محمد ثابت احمد26090
6650############سوهاجعمر بن الخطاب عاسالم محمد خلف هللا عبد السالم26091
5538############سوهاجعمر بن الخطاب عاسالم محمد صدقى رزق26092
5851############سوهاجعمر بن الخطاب عاسماعيل السيد فهمى عبد الاله26093
4944############سوهاجعمر بن الخطاب عاشرف خالد السيد على26094
6651############سوهاجعمر بن الخطاب عامير بهاء حافظ خلف26095
5448############سوهاجعمر بن الخطاب عامين عاطف نجيب عيسى26096
7356############سوهاجعمر بن الخطاب عانس محمد احمد السيد26097
6853############سوهاجعمر بن الخطاب عبرسوم جوزيف هندى شكر هللا26098
6546############سوهاجعمر بن الخطاب عبهاء عالء عبد الظاهر محمود26099
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7055.5############سوهاجعمر بن الخطاب عبوال رومانى حسنى زكرى26100
7557############سوهاجعمر بن الخطاب عبيشوى طلعت شفيق جاد26101
7557############سوهاجعمر بن الخطاب عتوماس عصام عطيه عبد المالك26102
7659############سوهاجعمر بن الخطاب عتوماس عماد موريس ايراهيم26103
6045############سوهاجعمر بن الخطاب عتوماس ناصر رزق عطا هللا26104
7358############سوهاجعمر بن الخطاب عتوماس هانى فؤاد موسى26105
7358############سوهاجعمر بن الخطاب عتوماس وائل رفعت جابر26106
6553############سوهاجعمر بن الخطاب عجرجس اشرف حلمى توقيق26107
6856############سوهاجعمر بن الخطاب عحجاج طلعت هاشم عبد المطلب26108
4748############سوهاجعمر بن الخطاب عحسام خلف حافظ حسين26109
5352############سوهاجعمر بن الخطاب عحسن احمد صابر عمر26110
6639############سوهاجعمر بن الخطاب عحسن رضا عبد العال احمد26111
7159############سوهاجعمر بن الخطاب عحسن على حسن مزيد26112
7146############سوهاجعمر بن الخطاب عحسن محمد حسن ثابت26113
6750############سوهاجعمر بن الخطاب عحسين فريد الشمندى على26114
7256############سوهاجعمر بن الخطاب عحسين نزيه عبد النعيم عبد النبى26115
6736############سوهاجعمر بن الخطاب عحكيم عاطف حكيم عزيز26116
5936############سوهاجعمر بن الخطاب عخالد انور عاين محمود26117
5633############سوهاجعمر بن الخطاب عخالد حماده الديب دياب26118
7552############سوهاجعمر بن الخطاب عرضا عادل عبد الرحيم اسماعيل26119
7346############سوهاجعمر بن الخطاب عرفعت مصطفى جالل الدين محمد26120
س سامح صابر صالح26121 7548############سوهاجعمر بن الخطاب عروي
7758.5############سوهاجعمر بن الخطاب عزياد احمد البدرى شعبان26122
7358############سوهاجعمر بن الخطاب عزياد صابر ظهران عبد الرحمن26123
7450############سوهاجعمر بن الخطاب عزياد عامر محمود سيد26124
7858############سوهاجعمر بن الخطاب عزياد عبد الرؤف محمد ياسين26125
7858############سوهاجعمر بن الخطاب عزياد عالء كامل على26126
اد محروص حسين بكر26127 7245############سوهاجعمر بن الخطاب عزي
6848.5############سوهاجعمر بن الخطاب عزياد محمد السيد محمود26128
اد محمد عبد هللا كساب26129 7351############سوهاجعمر بن الخطاب عزي
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5431############سوهاجعمر بن الخطاب عزياد محمد عطيه احمد26130
7451############سوهاجعمر بن الخطاب عسامح محمد ناصر عبد المجيد26131
6642############سوهاجعمر بن الخطاب عسعد خيري سعد احمد26132
7358############سوهاجعمر بن الخطاب عسيف الدين السيد ناصر محمد26133
7458############سوهاجعمر بن الخطاب عسيف الدين رجب احمد عبد القادر26134
سيف26135 الدين محمود خلف عبد الرحمن 68.552############سوهاجعمر بن الخطاب ععثمان
7147############سوهاجعمر بن الخطاب عسيف الدين ياسر عبد الحميد رضوان26136
6047############سوهاجعمر بن الخطاب عشهاب السيد على ابراهيم26137
7044############سوهاجعمر بن الخطاب عصبري محمد احمد علي26138
صالح26139 عادل محمد صالح الدين عبد 7045############سوهاجعمر بن الخطاب عالستار
7758############سوهاجعمر بن الخطاب عصموئيل مكرم شوقى صادق26140
7356############سوهاجعمر بن الخطاب عضياء محمد حارس عبد هللا26141
6850############سوهاجعمر بن الخطاب عطارق حسين عباس على26142
7042############سوهاجعمر بن الخطاب عطارق عاطف عبد العال رشدى26143
6441############سوهاجعمر بن الخطاب عطارق عبد الرسول هاشم احمد26144
5859############سوهاجعمر بن الخطاب عطه حسين محمد حسين26145
7555############سوهاجعمر بن الخطاب ععادل خليفه عمر عبد المجيد26146
7451############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الحكيم هانى على مطاوع26147
7656############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن احمد سلمان محمد26148
75.551############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن اشرف احمد توفيق26149
7559############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن ايمن محمد احمد26150
5237############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن بسيونى محمد على26151
4939############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن حماده ناصر محمود26152
78.560############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن حمدى السيد محمود26153
7358############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن خالد عمر رشوان26154
5149############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن دياب محمود عطا26155
7456############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن رمضان حارس سليمان26156
7157############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن عاطف محمد خليل26157
7557############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن عاطف نفادى عبد العزيز26158
6946############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن عبد الفتاح احمد عباس26159
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6259############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن علي محمد الصغير26160
6446############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن مجاهد حسن مجاهد26161
7249############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن محمد السيد احمد26162
7247############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن محمد السيد عبد الرحيم26163
7353############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن محمد السيد عبد الموجود26164
6450############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن محمد توفيق محمد26165
6153############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن محمد على محمد26166
6860############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن محمود فرغل السيد26167
7659.5############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن مصطفي ابو ضيف حسانين26168
عبد26169 الرحمن ممدوح ابو المجد عبد 6849############سوهاجعمر بن الخطاب عالرازق
6144############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الرحمن هشام محمود رباب26170
5843############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد العزيز حسني محمود نصر26171
7358.5############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد هللا احمد سلمان محمد26172
7460############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد هللا اشرف سيد عبد هللا26173
6249############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد هللا السيد حافظ عبد اللطيف26174
7556############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد هللا السيد صابر السيد26175
7657############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد هللا حازم حماده عبد الظاهر26176
7458############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد هللا خلف موهوب مصطفى26177
4942############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد هللا رافت محمد عبد النبى26178
7556############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد هللا رجب جاد الكريم محمد26179
6645############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد هللا رجب عبد الصادق دياب26180
6647############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد هللا عالء ابو الوفا السيد26181
7256.5############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد هللا فتحي طه حسن26182
7257############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد هللا محمد خلف محمود26183
7359############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد هللا محمود السيد عبد الاله26184
7758############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد هللا محمود محمد يحى امام26185
7456############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد هللا منتصر جابر محمود26186
7457############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد المحسن الضاحى محمود توفيق26187
5839############سوهاجعمر بن الخطاب ععدى عبد الرؤف عبد الرحيم شحاته26188
5440############سوهاجعمر بن الخطاب ععالء طه رشيد سالم26189
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7258############سوهاجعمر بن الخطاب ععلي احمد هاشم مرسى26190
7553############سوهاجعمر بن الخطاب ععلي شريف علي عبد المنعم26191
7051############سوهاجعمر بن الخطاب ععلي عالء على عباس26192
7054############سوهاجعمر بن الخطاب ععلي محمود السيد عبد العال26193
6351############سوهاجعمر بن الخطاب ععلي مصطفى السيد حمدون26194
6654############سوهاجعمر بن الخطاب ععلي وائل دسوقى محمد26195
5650############سوهاجعمر بن الخطاب ععمار حربى حسين احمد26196
6956############سوهاجعمر بن الخطاب ععمر احمد عاطف احمد26197
4745############سوهاجعمر بن الخطاب ععمر احمد عبد الحميد محمد26198
4248############سوهاجعمر بن الخطاب ععمر خلف احمد عبد اللطيف26199
4942############سوهاجعمر بن الخطاب ععمر رشاد عبد العال مزيد26200
7057############سوهاجعمر بن الخطاب ععمر عبد الحكيم عبد العال احمد26201
7258############سوهاجعمر بن الخطاب ععمر عصام عبد الرازق عثمان26202
7860############سوهاجعمر بن الخطاب ععمر محمد صديق غالب26203
7258############سوهاجعمر بن الخطاب ععمر محمود سيد عبد السالم26204
5749############سوهاجعمر بن الخطاب ععمر محمود عيد محمود26205
5055############سوهاجعمر بن الخطاب ععمرو الديب نصر الدين سليمان26206
4841############سوهاجعمر بن الخطاب ععمرو السيد جاد السيد26207
7355############سوهاجعمر بن الخطاب ععمرو خالد امين عبد الاله26208
7859.5############سوهاجعمر بن الخطاب ععمرو خالد صابر احمد26209
7155############سوهاجعمر بن الخطاب ععمرو خالد نجاتى على26210
7757############سوهاجعمر بن الخطاب ععمرو رمضان صديق محمد26211
7050############سوهاجعمر بن الخطاب عفادي بخيت معوض بخيت26212
5252############سوهاجعمر بن الخطاب عفادي عماد ميالد جرس26213
6659############سوهاجعمر بن الخطاب عفادي ناصر فوزى خير26214
7157############سوهاجعمر بن الخطاب عفادي وحيد حبيب عبيد26215
4644############سوهاجعمر بن الخطاب عفارس السيد احمد محمود26216
6348############سوهاجعمر بن الخطاب عكامل احمد كامل حسين26217
ضان عبد التواب26218 5441############سوهاجعمر بن الخطاب عكريم احمد رم
6044############سوهاجعمر بن الخطاب عكريم احمد سالم محمد26219
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5949############سوهاجعمر بن الخطاب عكريم بليغ حمدى محمود26220
4850############سوهاجعمر بن الخطاب عكريم حاتم على عبد الرحيم26221
6951############سوهاجعمر بن الخطاب عكريم حفظي حسن احمد26222
6356############سوهاجعمر بن الخطاب عكريم رفاعى احمد عبد هللا26223
4750############سوهاجعمر بن الخطاب عكريم عصام حمام الشطورى26224
6855############سوهاجعمر بن الخطاب عكيرلس ايمن غبلاير جرجس26225
4352############سوهاجعمر بن الخطاب عكيرلس بخيت لمعى معوض26226
6058############سوهاجعمر بن الخطاب عكيرلس رسمي صبحي بخيت26227
7859.5############سوهاجعمر بن الخطاب عكيرلس فريد عزمى مجلع26228
7858############سوهاجعمر بن الخطاب عكيرلس مجدي عبد الملك سدراك26229
6049############سوهاجعمر بن الخطاب عكيرلس ميالد جابر عبد الشهيد26230
6048############سوهاجعمر بن الخطاب عكيرلس ناجى صموئيل حنا26231
7359############سوهاجعمر بن الخطاب عماركو مراد عزمى عبد المسيح26232
5748############سوهاجعمر بن الخطاب عمالك احمد تعلب محمود26233
7558############سوهاجعمر بن الخطاب عماهر عبد الاله محمود احمد26234
7860############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد ابراهيم خلف ابراهيم26235
5852############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد ابو الدهب محمد خليفه26236
6152############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد احمد سليمان محمود26237
7056############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد احمد عبد الجواد جادالكريم26238
4645############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد احمد عبد العال حسين26239
7759############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد احمد عبد المبدي مراد26240
7255############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد احمد عبد المنصف عبد الرحمن26241
7859############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد اسامه حسن محمود26242
7757############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد اسامه رشاد محمد26243
7349############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد اشرف محمد منصور26244
77.557############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد االمير محمود عبد الرازق26245
7858############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد السيد عبد الرحيم عبد الرحمن26246
6144############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد السيد محمد على26247
7357############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد بخيت حسين علي26248
6045############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد ثابت محمد حسين26249
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7458############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد جمال فهمى على26250
00############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد جمال محمد حسين26251
75.557############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد جمال محمد عبد المتجلي26252
7056############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد حافظ احمدناجي حافظ26253
78.557############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد حسام على عبد الرحمن26254
7354############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد حسن عبد اللطيف حسن26255
7054############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد حسن مصطفى احمد26256
7251############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد حسنى موسى حسين26257
6144############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد خالد انور خلف26258
6549############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد خالد خلف السيد26259
6847############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد خالد عشري محمود26260
7859############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد رجب صابر السيد26261
78.559############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد رمضان احمد محمد26262
7055############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد رمضان يونس عبد الجليل26263
7756############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد سعدالدين خلف بدوي26264
7649############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد صبرى فوزى عبد الاله26265
7756############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد صديق خلف محمد26266
7755############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد صالح سالم عبد هللا26267
6652############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد صالح يوسف نصر26268
7858.5############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد طارق فايز السيد محمد الشريف26269
7456############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد طلعت احمد صبره26270
6746############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد طلعت بسيوني عبد اللطيف26271
6856############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد عاطف السيد عبد اللطيف26272
78.559############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد عاطف خضيرى محمود26273
7759############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد عبد الجبار عبد الحسيب محمد26274
6953############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد26275
7754############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد عبد الرحمن احمد محمود26276
7754.5############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد عبد هللا محمود عبد هللا26277
7750############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد عبد المرتضى جاد الرب عبد العال26278
7454############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد عز الدين علي نور الدين26279
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7756############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد عصام عبد المحسن عبد الحميد26280
7759############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد عالء الدين احمد عبد الرحيم26281
7458############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد عالء ناجى منازع26282
7455############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد على نصارى حسن26283
7656############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد عماد خلف على26284
7358############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد عمر محمد محمد26285
7049############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد كرم عبد الاله عبد الظاهر26286
7146############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد محمود سالمان احمد26287
7343############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد محمود صديق احمد26288
7439############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد معروف على هاشم26289
7754############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد ممدوح عطا صديق26290
7353############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد ناصر احمد جوده26291
6851############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد ناصر على محمد26292
6449############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد ناصر محمد احمد26293
74.556############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد ناصر محمد مهني26294
6635############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد وحيد جالل السيد26295
7459############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد وحيد فتحى يونس26296
7649############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد ياسر محمد كامل26297
4940############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد يسرى عبد الجابر محمد26298
6040############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود احمد سلمي محمد26299
7860############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود اشرف محمود حافظ26300
7860############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود الجميل محمود عبد الرازق26301
6458############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود السيد ابو الحسن محمد26302
78.559############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود ايمن احمد توفيق26303
6636############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود جمال الدين محمد عبد الواحد26304
7858############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود حماده محمود جاب هللا26305
7259.5############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود خالد محمود على26306
7658############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود رافت احمد محمد26307
7758############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود شعبان محمود عبد هللا26308
7758.5############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود طلعت احمد عبد الحميد26309
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5651############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود عز الدين عبد الحميد احمد26310
6957############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود عالء الدين الزهرى عثمان26311
7257############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود عالء الدين عبد الرحمن احمد26312
6759############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود على السيد محمود26313
7358############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود عنانى عبد الكريم عبد الموجود26314
6955############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود فتحي عبد الاله محمد26315
7858############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود قدرى محمود ابراهيم26316
5052############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود محمد احمد جابر26317
6759############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود محمد عبد النبى محمد26318
7758############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود محمد كمال ناصر26319
6454############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمود مؤمن عبد الجابر خضيري26320
7653############سوهاجعمر بن الخطاب عمروان عصام عنتر ابراهيم26321
5235############سوهاجعمر بن الخطاب عمروان ناصر جارد بهلول26322
7039############سوهاجعمر بن الخطاب عمصطفى ايمن محمود رشوان26323
7058############سوهاجعمر بن الخطاب عمصطفى شعبان السيد زهران26324
7656.5############سوهاجعمر بن الخطاب عمصطفى طارق احمد محمد26325
7756############سوهاجعمر بن الخطاب عمصطفى عبد الرؤف محمود حسن26326
7846############سوهاجعمر بن الخطاب عمصطفى عبد العال جاد الرب محمد26327
7453############سوهاجعمر بن الخطاب عمصطفى عصام عنتر رضوان26328
5535############سوهاجعمر بن الخطاب عمصطفى عطا هللا يوسف عبد اللطيف26329
6937############سوهاجعمر بن الخطاب عمصطفى محمد عبد العال محمد26330
7159############سوهاجعمر بن الخطاب عمصطفى محمد كمال عبد اللطيف26331
6238############سوهاجعمر بن الخطاب عمصطفى ناصر احمد عبد العزيز26332
6138############سوهاجعمر بن الخطاب عمصطفى نور شعبان عايد26333
5336############سوهاجعمر بن الخطاب عمكاريوس اسعد عيد لبس26334
6543############سوهاجعمر بن الخطاب عمهاب ياسر احمد عبد الحافظ26335
6838############سوهاجعمر بن الخطاب عمهند الهامي عبد العظيم طه26336
7535############سوهاجعمر بن الخطاب عمهند محمد خلف احمد26337
5535############سوهاجعمر بن الخطاب عمهنى عماد خلف حكيم26338
7344############سوهاجعمر بن الخطاب عمينا عادل وديع تكال26339
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7757############سوهاجعمر بن الخطاب عمينا عاطف الفى شحاته26340
7540############سوهاجعمر بن الخطاب عمينا عطا فوزى مجلع26341
7056############سوهاجعمر بن الخطاب عمينا يعقوب داود جرجس26342
6247############سوهاجعمر بن الخطاب عناصر سعودى ناصر عبد اللطيف26343
7756############سوهاجعمر بن الخطاب عنور الدين محمد ابراهيم دسوقى26344
7456############سوهاجعمر بن الخطاب عوائل جورج نصر نجيب26345
وليد26346 زين العابدين عبد اللطيف عبد 5644############سوهاجعمر بن الخطاب عالرحمن
7656############سوهاجعمر بن الخطاب عوليد ميسر محمد عبد العال26347
7654############سوهاجعمر بن الخطاب عياسين صالح خلف عبد الجواد26348
7957############سوهاجعمر بن الخطاب عياسين علي محمد حسن26349
6553############سوهاجعمر بن الخطاب عيحيى لولي احياء محمد26350
7359############سوهاجعمر بن الخطاب عيحيى محمد البربرى محمد26351
5546############سوهاجعمر بن الخطاب عيسى رومانى حبيب سعيد26352
5447############سوهاجعمر بن الخطاب عيسى رومانى لويس عزمى26353
6057############سوهاجعمر بن الخطاب عيسى صبرى نعيم موسى26354
7556############سوهاجعمر بن الخطاب عيسى عادل زكى بشاره26355
7260############سوهاجعمر بن الخطاب عيسى عطا هللا رتيب عطا هللا26356
6050############سوهاجعمر بن الخطاب عيسى مسعود غبلاير جرجس26357
6555############سوهاجعمر بن الخطاب عيوسف احمد عبد الاله طلب26358
7557############سوهاجعمر بن الخطاب عيوسف احمد يوسف عثمان26359
7557.5############سوهاجعمر بن الخطاب عيوسف اسامه قيس عبد الموجود26360
77.557############سوهاجعمر بن الخطاب عيوسف السيد محمد محمد26361
7658############سوهاجعمر بن الخطاب عيوسف جمال محمد على26362
7757############سوهاجعمر بن الخطاب عيوسف حسام على ابراهيم26363
7458############سوهاجعمر بن الخطاب عيوسف حلمى عبد الاله بغدادى26364
7655############سوهاجعمر بن الخطاب عيوسف سيد فرغلى عبد العزيز26365
7456############سوهاجعمر بن الخطاب عيوسف شعبان انور ابو المجد26366
7351############سوهاجعمر بن الخطاب عيوسف شعبان عبد الحافظ طلب26367
7758############سوهاجعمر بن الخطاب عيوسف عادل عباس ابو الوفا26368
7758.5############سوهاجعمر بن الخطاب عيوسف عاطف بسطا عيسى26369
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8059.5############سوهاجعمر بن الخطاب عيوسف عبد العال عبده محمد26370
5852############سوهاجعمر بن الخطاب عيوسف عماد وصفى غطاس26371
5244############سوهاجعمر بن الخطاب عيوسف محمد شعبان جابر26372
7046############سوهاجعمر بن الخطاب عيوسف مصطفى جمال الدين عبد المنعم26373
6047############سوهاجعمر بن الخطاب عيوسف هشام محمود رباب26374
7455############سوهاجناصر ع بناتابرار الكحالوي محمد ابراهيم26375
7658############سوهاجناصر ع بناتاروى احمد فراج محمد26376
7558.5############سوهاجناصر ع بناتاروى اشرف محمد جابر26377
7756############سوهاجناصر ع بناتاروى خلف محمد عبد الحميد26378
7558############سوهاجناصر ع بناتاروى عبد االعلى محمد عبد الرحيم26379
6450############سوهاجناصر ع بناتاروى محمد فتحي السيد26380
6957############سوهاجناصر ع بناتاسراء ابراهيم محروس خالد26381
6857############سوهاجناصر ع بناتاسراء انور حمام الشطورى26382
7658############سوهاجناصر ع بناتاسراء زكريا محمد احمد26383
6755############سوهاجناصر ع بناتاسراء عزت محمد احمد26384
7548############سوهاجناصر ع بناتاسراء عالء الدين محمد احمد26385
7457############سوهاجناصر ع بناتاسراء عالء الدين مهاود احمد26386
7458.5############سوهاجناصر ع بناتاسراء محمد عبد الرحمن محمد26387
6141############سوهاجناصر ع بناتاسراء ناصر فاروق محمد26388
6149############سوهاجناصر ع بناتاسماء حسنى موسى حسين26389
5956############سوهاجناصر ع بناتاسماء خلف الضبع عالم26390
6845############سوهاجناصر ع بناتاسماء سمير عبد الحليم احمد26391
7239############سوهاجناصر ع بناتاسماء عبد الحفيظ عبد الحميد عبد الواحد26392
7250############سوهاجناصر ع بناتاسماء عبد الحكم محمد احمد26393
7757############سوهاجناصر ع بناتاسماء عصام محمد عبد الرحمن26394
7149############سوهاجناصر ع بناتاسماء محمود السيد احمد26395
6958############سوهاجناصر ع بناتاسماء محمود محمد امبن26396
7353############سوهاجناصر ع بناتاسماء هانى محمود مسلم26397
7647############سوهاجناصر ع بناتاشرقت محمد عبد الحليم شعبان26398
7657############سوهاجناصر ع بناتاشرقت يحيى ناصر احمد26399

(310)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7758############سوهاجناصر ع بناتاقبال احمد عبد الكريم عبد الكريم26400
7549############سوهاجناصر ع بناتاكرام محمد احمد سيد26401
7353############سوهاجناصر ع بناتاالء خالد السيد محمود26402
7754############سوهاجناصر ع بناتاالء راضى هاشم احمد26403
79.558.5############سوهاجناصر ع بناتاالء رشدى عبد العال رشدى26404
ضان محمود على26405 6852############سوهاجناصر ع بناتاالء رم
7048############سوهاجناصر ع بناتاالء سويلم محمد سويلم ابراهيم26406
8060############سوهاجناصر ع بناتاالء طاهر احمد الطاهر26407
7656############سوهاجناصر ع بناتاالء عاشور محمد محمود26408
7254############سوهاجناصر ع بناتاالء عاطف حسن سليم26409
6253############سوهاجناصر ع بناتاالء على صبره عبد هللا26410
79.560############سوهاجناصر ع بناتالزهراء ياسر عثمان محمد26411
6954############سوهاجناصر ع بناتالشيماء احمد محمد احمد26412
8058.5############سوهاجناصر ع بناتالشيماء عبد الستار السيد محمد26413
7256.5############سوهاجناصر ع بناتالهام محمد عبد الرحيم احمد26414
6338############سوهاجناصر ع بناتامانى خالد صالح برعى26415
78.557############سوهاجناصر ع بناتامل ايمن ناصر محمود26416
7857############سوهاجناصر ع بناتامل جمال كامل جاب اللـه26417
7860############سوهاجناصر ع بناتامل عالء عامر محمد26418
7247############سوهاجناصر ع بناتامنيه اشرف سالمه خليفه26419
7350############سوهاجناصر ع بناتامنيه ايمن خليفه خلف26420
7649############سوهاجناصر ع بناتامنيه حسين احمد محمد26421
6640############سوهاجناصر ع بناتامنيه حمدى محمد احمد26422
7045############سوهاجناصر ع بناتامنيه خالد عزوز محمود26423
6644############سوهاجناصر ع بناتامنيه خلف على سباق26424
6332############سوهاجناصر ع بناتاميره خلف عبد الحميد عبد اللـه26425
7556############سوهاجناصر ع بناتاميره عبد الرؤوف محمد فتحى عبد الاله26426
79.560############سوهاجناصر ع بناتاميره على عزالدين احمد26427
7859############سوهاجناصر ع بناتاميره عماد ابراهيم محمد26428
7557.5############سوهاجناصر ع بناتاميره محمود اسماعيل صدقى26429
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7458############سوهاجناصر ع بناتاميره مؤمن محمود احمد العمده26430
7351############سوهاجناصر ع بناتامينه اشرف ثابت ابوزيد26431
7654.5############سوهاجناصر ع بناتامينه عالء احمد عبد الفضيل26432
7350############سوهاجناصر ع بناتانجى حارس انور فنيار26433
7047############سوهاجناصر ع بناتانجى صالح حمدي حسن26434
78.560############سوهاجناصر ع بناتانجى محمد فوزى عبد هللا26435
7151############سوهاجناصر ع بناتانجى ممدوح اسحق قديس26436
78.556############سوهاجناصر ع بناتانجى ناصر عارف عباس26437
8060############سوهاجناصر ع بناتايات محمود عبد الرحمن احمد ابوليله26438
79.558.5############سوهاجناصر ع بناتايريني رومانى عطيه فنيار26439
7560############سوهاجناصر ع بناتايفون موزه اسكندر رزق هللا26440
7960############سوهاجناصر ع بناتايالريه سمير بطرس قديس26441
7757############سوهاجناصر ع بناتايمان رضوان السيد حسانين26442
7860############سوهاجناصر ع بناتايمان عالء عامر محمد26443
7453############سوهاجناصر ع بناتايمان محمد السيد ادم26444
5346############سوهاجناصر ع بناتايمان وحيد محمد تمام26445
7757############سوهاجناصر ع بناتايه احمد حافظ محمد26446
7760############سوهاجناصر ع بناتايه احمد فرغل محمد26447
6434############سوهاجناصر ع بناتايه حنفى محمود عبد الصادق26448
7757############سوهاجناصر ع بناتايه عالء كامل على26449
7559############سوهاجناصر ع بناتايه محمود احمد جاد الكريم26450
6153############سوهاجناصر ع بناتايه ناصر سيد عبد الموجود26451
7960############سوهاجناصر ع بناتايه هشام احمد مصطفي26452
7660############سوهاجناصر ع بناتبراء محمود على احمد26453
7149############سوهاجناصر ع بناتبسمله اشرف محمد جابر عبيد26454
7346############سوهاجناصر ع بناتبسمله طارق احمد محمد جاد السباك26455
6348############سوهاجناصر ع بناتبسمله عصام نور الدين عبد الرحيم26456
6141############سوهاجناصر ع بناتبسمله عماد صبرى احمد26457
7753############سوهاجناصر ع بناتبسمله محسن عبد العال همام26458
7459############سوهاجناصر ع بناتبسمله محمد عبد المحسن احمد26459
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6958############سوهاجناصر ع بناتبسمه احمد محمد عبد الخالق26460
7156############سوهاجناصر ع بناتبسمه رفاعى خلف احمد26461
6442############سوهاجناصر ع بناتبسمه صبرى محمد قاسم26462
7140############سوهاجناصر ع بناتبسمه عبد الرحمن محمد عبد الرحمن26463
7559.5############سوهاجناصر ع بناتبسمه عصمت فوزى محمد26464
6658############سوهاجناصر ع بناتبسنت السيد حمدان عثمان26465
7255############سوهاجناصر ع بناتبسنت عابدين عبد الاله بهلول26466
7556############سوهاجناصر ع بناتبسنت عيد عبد البارى احمد26467
7551############سوهاجناصر ع بناتبسنت لؤي ابراهيم احمد26468
7552############سوهاجناصر ع بناتبسنت محمد بركات لطفي محمود26469
7760############سوهاجناصر ع بناتبسنت محمود فؤاد عبد الهادي26470
7859############سوهاجناصر ع بناتتسنيم عصام هاشم محمود26471
7756############سوهاجناصر ع بناتتسنيم محمد عبد الحميد علي26472
5852############سوهاجناصر ع بناتتقى رضا زغلول على26473
7051############سوهاجناصر ع بناتتيسير الضبع عالم مزيد26474
7044############سوهاجناصر ع بناتجاكيناز محمد حسن احمد26475
7757############سوهاجناصر ع بناتجسيكا جرجس برسوم فهيم26476
7760############سوهاجناصر ع بناتجنه اشرف احمد محمد26477
78.558############سوهاجناصر ع بناتجهاد الحسين عبد العال احمد26478
6257############سوهاجناصر ع بناتجهاد سيف النصر السيد سلمان26479
6845############سوهاجناصر ع بناتجيسكا اميل يوسف خزيم26480
7055############سوهاجناصر ع بناتجيسيكا جرجس ثروت كامل26481
7959############سوهاجناصر ع بناتجيسيكا رفعت كامل طاوس26482
7257############سوهاجناصر ع بناتجيالن جرجس رمزي جرس26483
7959############سوهاجناصر ع بناتحبيبه احمد حسين محمد26484
78.560############سوهاجناصر ع بناتحبيبه جابر عبد المؤمن عرفه26485
5941############سوهاجناصر ع بناتحبيبه صالح ابو زيد قبيصي26486
8060############سوهاجناصر ع بناتحبيبه محمد جنيدى حسين26487
7760############سوهاجناصر ع بناتحبيبه محمد سعد الدين حامد26488
5937############سوهاجناصر ع بناتحبيبه ياسر جالل محمد26489
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6246############سوهاجناصر ع بناتحسناء خالد اسماعيل احمد26490
7760############سوهاجناصر ع بناتحسناء زكريا عبد اللطيف حسن26491
7046############سوهاجناصر ع بناتحسناء عادل احمد على26492
7455############سوهاجناصر ع بناتحسناء عبد الباسط على احمد26493
7853.5############سوهاجناصر ع بناتحسناء محمد احمد محمد26494
7056############سوهاجناصر ع بناتحفصه عمر عطا عبود26495
6952############سوهاجناصر ع بناتحنين احمد محمدحسنى عبد الحليم26496
79.560############سوهاجناصر ع بناتحنين ايمن عبد الحميد حمدان26497
79.559############سوهاجناصر ع بناتحنين كرم احمد الحسيني26498
7553############سوهاجناصر ع بناتحنين هيثم فوزي عبد المجيد26499
6852############سوهاجناصر ع بناتخلود احمد الزناتى حمدون26500
7358.5############سوهاجناصر ع بناتخلود حمدى عبد المنعم احمد26501
7859############سوهاجناصر ع بناتداليا االمير ابو الحسن عبد الحميد26502
7454############سوهاجناصر ع بناتداليا محمد عبد الرحيم محمد26503
7760############سوهاجناصر ع بناتدعاء ابراهيم سعد محمد26504
8060############سوهاجناصر ع بناتدعاء ابراهيم محمد فاضل26505
8060############سوهاجناصر ع بناتدعاء جمال احمد حسن26506
7660############سوهاجناصر ع بناتدعاء عبد المحسن زكريا زكى26507
7258.5############سوهاجناصر ع بناتدعاء كرم رجب حافظ26508
5744############سوهاجناصر ع بناتدنيا السيد كمال احمد توفيق26509
6352############سوهاجناصر ع بناتدنيا عادل عبد الاله على26510
7251############سوهاجناصر ع بناتدنيا عبد الناصر صبره رشوان26511
6853############سوهاجناصر ع بناتدنيا فوزى محمد محمود26512
7055############سوهاجناصر ع بناتدنيا منتصر ماهر علي26513
6839############سوهاجناصر ع بناتدينا حمدى رمضان احمد26514
5939############سوهاجناصر ع بناتدينا عبد الرحمن صادق ابوعوف26515
7755############سوهاجناصر ع بناتدينا كرم على احمد26516
6948############سوهاجناصر ع بناترانيا خالد عبد هللا احمد26517
7248############سوهاجناصر ع بناترانيا رفعت عزمي جوده26518
6850############سوهاجناصر ع بناترحاب حربي قناوى احمد26519
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6852############سوهاجناصر ع بناترحاب خالد محمد السيد26520
7652############سوهاجناصر ع بناترحاب عصمان خلف صديق26521
7346############سوهاجناصر ع بناترحاب على السيد محمد26522
7758.5############سوهاجناصر ع بناترحاب مجدى محمد محمد26523
7557############سوهاجناصر ع بناترحمه احمد ابراهيم عثمان26524
7960############سوهاجناصر ع بناترحمه احمد حسين محمد26525
7454############سوهاجناصر ع بناترحمه احمد عبد العزيز عبد الرحمن26526
7557############سوهاجناصر ع بناترحمه اشرف ثابت على26527
7452############سوهاجناصر ع بناترحمه صابر ابو الفضل مهران26528
7653############سوهاجناصر ع بناترحمه عادل احمد محمد26529
7240############سوهاجناصر ع بناترحمه عبد العال يسين حمد هللا26530
7358############سوهاجناصر ع بناترحمه عطا السيد محمد محمود26531
6848############سوهاجناصر ع بناترحمه علي سيد علي26532
78.560############سوهاجناصر ع بناترحمه فتحى رجب احمد26533
7347############سوهاجناصر ع بناترحمه كامل اسماعيل فاضل26534
7435############سوهاجناصر ع بناترضوه جاسر محمد عبد الحميد26535
ضوه كرم محمد محمود26536 7450############سوهاجناصر ع بناتر
ضبع عالم26537 ضوه هاشم ال 7144############سوهاجناصر ع بناتر
6758############سوهاجناصر ع بناترقيه ناصر محمد السيد26538
8059.5############سوهاجناصر ع بناترنا محمد البدرى شعبان26539
7455############سوهاجناصر ع بناترندا ناصر فكرى شحاته26540
7857############سوهاجناصر ع بناترنيم كمال عبد الرحمن محمد26541
7453############سوهاجناصر ع بناترهف خالد علم الدين احمد محمد26542
7859############سوهاجناصر ع بناتروان خالد حسن احمد26543
7654############سوهاجناصر ع بناتريهام احمد نفادى عبد النبى26544
7547############سوهاجناصر ع بناتريهام خالد صابر ابراهيم26545
ت صابر شحاته26546 هام راف 7757############سوهاجناصر ع بناتري
7543############سوهاجناصر ع بناتزهراء مصطفى على محمد26547
7143############سوهاجناصر ع بناتزينب احمد عبد الحميد عبد اللـه26548
7934############سوهاجناصر ع بناتزينب عبد الرحيم السيد عبد الرحيم26549
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7553############سوهاجناصر ع بناتزينب محمد ابو المجد ابراهيم26550
7354############سوهاجناصر ع بناتزينب ياسر حسين شحاته26551
7554############سوهاجناصر ع بناتساره احمد سعد عبد الاله26552
7347############سوهاجناصر ع بناتساره اشرف اسعد يواقيم26553
7758############سوهاجناصر ع بناتساره محمد ابو الحسن سليم26554
7658.5############سوهاجناصر ع بناتسانت رمانى عياد سعد26555
6842############سوهاجناصر ع بناتساندرا عطا فوزى مجلع26556
7558############سوهاجناصر ع بناتساندى ريمون رفعت بشري26557
78.560############سوهاجناصر ع بناتساندى فهمى حلمى يواقيم26558
7446############سوهاجناصر ع بناتسلسبيل عبد الخالق عبد هللا محمد26559
7756############سوهاجناصر ع بناتسلمه احمد محمد عبد الموجود26560
7657############سوهاجناصر ع بناتسلمى احمد محمد حسن26561
6037############سوهاجناصر ع بناتسلمى السيد على السيد26562
7759.5############سوهاجناصر ع بناتسلمى حاتم محمد عمر سباق26563
78.559.5############سوهاجناصر ع بناتسلمى صالح الدين محمد ابراهيم26564
7960############سوهاجناصر ع بناتسلمى عادل كمال عبد الكريم26565
7859############سوهاجناصر ع بناتسلمى محمد قناوى موسى26566
7959.5############سوهاجناصر ع بناتسلمى محمود ناصر محمود26567
79.560############سوهاجناصر ع بناتسما ابو الغيط ثابت حسانين26568
7860############سوهاجناصر ع بناتسما خالد جاد الكريم عبد الاله26569
78.559############سوهاجناصر ع بناتسما وائل احمد امين26570
7858############سوهاجناصر ع بناتسمر احمد ابو المجد عبد القادر26571
7756############سوهاجناصر ع بناتسيمون هانى لمعى وهيب26572
7659############سوهاجناصر ع بناتشاهنده احمد راشد عيسى26573
7350############سوهاجناصر ع بناتشاهنده محمد خلف عبد الحميد26574
7352############سوهاجناصر ع بناتشفاء عفيفى على زايد26575
7652.5############سوهاجناصر ع بناتشهد اشرف احمد حامد26576
7758############سوهاجناصر ع بناتشهد الوطنى حماده عوض26577
7657############سوهاجناصر ع بناتشهد خالد احمد محمد26578
7449############سوهاجناصر ع بناتشهد خالد حسين السيد26579
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6641############سوهاجناصر ع بناتشهد سالم ابوزيد عبد الجليل26580
7242############سوهاجناصر ع بناتشهد عصام علي موسي26581
6341############سوهاجناصر ع بناتشهد عالء كامل محمد26582
7760############سوهاجناصر ع بناتشهد على ابراهيم محمد26583
7759############سوهاجناصر ع بناتشهد محمد فرج عبد الواحد26584
78.560############سوهاجناصر ع بناتشهد محمد كامل شملول26585
7859############سوهاجناصر ع بناتشهد محمد مهدى نصر26586
7759############سوهاجناصر ع بناتشهد ممدوح محمد احمد26587
7657############سوهاجناصر ع بناتشهد ياسر محمد بدوي26588
6250############سوهاجناصر ع بناتشهندا احمد ناصر خليفه26589
7860############سوهاجناصر ع بناتشيرين الحسين احمد جمال الدين فرغل26590
7050############سوهاجناصر ع بناتشيرين شعبان خلف هللا احمد26591
7243############سوهاجناصر ع بناتشيماء الحسين سعد سليمان26592
7254############سوهاجناصر ع بناتشيماء عبد الرجال احمد كامل26593
7350############سوهاجناصر ع بناتشيماء محروس عطيه هللا صهبى26594
7653############سوهاجناصر ع بناتشيماء محمود عبد الحميد نور الدين26595
7448############سوهاجناصر ع بناتشيماء ناجى على حسن26596
7656############سوهاجناصر ع بناتضحى حامد عزوز نصر26597
7255############سوهاجناصر ع بناتضحى حسن محمود محمد26598
7460############سوهاجناصر ع بناتضحى كريم عبد الجابر على26599
7357############سوهاجناصر ع بناتعال ايمن فراج رشدى26600
6035############سوهاجناصر ع بناتعلياء احمد محمد محمد26601
6335############سوهاجناصر ع بناتعلياء السيد عبد العال احمد26602
6837############سوهاجناصر ع بناتعلياء ايمن السيد حسن26603
78.559############سوهاجناصر ع بناتعلياء صبرى احمد محمد26604
6243############سوهاجناصر ع بناتعلياء ناصر عبد الحميد احمد26605
6954############سوهاجناصر ع بناتغاده احمد عبد الراضى حسن26606
7858.5############سوهاجناصر ع بناتفاطمه الزهراء ثابت حسن علي26607
7452############سوهاجناصر ع بناتفاطمه ايمن عبد العليم حمدان26608
7553############سوهاجناصر ع بناتفاطمه حربى فوزى محمد26609
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7452############سوهاجناصر ع بناتفاطمه خلف الضبع عالم26610
7860############سوهاجناصر ع بناتفاطمه رجب صابر السيد26611
7859############سوهاجناصر ع بناتفاطمه صالح محمد محمد26612
5944############سوهاجناصر ع بناتفاطمه على احمد محمد26613
6043############سوهاجناصر ع بناتفاطمه فؤاد رشدى محمود26614
7360############سوهاجناصر ع بناتفاطمه محمد خلف محمود26615
79.558############سوهاجناصر ع بناتفاطمه محمد عبد الجابر احمد26616
7355############سوهاجناصر ع بناتفاطمه محمود الشلقامي السيد26617
78.560############سوهاجناصر ع بناتفبرونيا عصام عدلى عبد الشهيد26618
7658############سوهاجناصر ع بناتفداء حماده فوزى حسنين26619
7357############سوهاجناصر ع بناتفرحه على محمد على26620
7556############سوهاجناصر ع بناتفرحه محمود حافظ محمود26621
6359############سوهاجناصر ع بناتفرحه هريدى على محمد26622
7056############سوهاجناصر ع بناتفرحه هيثم على دياب26623
7058############سوهاجناصر ع بناتفوزيه جمال سعد احمد26624
7059############سوهاجناصر ع بناتفيرينا فرج وليم جيد26625
7659############سوهاجناصر ع بناتكرمينا ابراهيم سمير عياد26626
6959############سوهاجناصر ع بناتكريستين سامح شوقى لبيب26627
79.560############سوهاجناصر ع بناتلبنى حسنى عبد الفضيل عبد الحميد26628
7659############سوهاجناصر ع بناتلبنى محمود ابو المجد ابراهيم26629
7458############سوهاجناصر ع بناتلمياء عمادالدين كامل عبد اللطيف26630
6960############سوهاجناصر ع بناتمادونا اميل جادالرب جرجس26631
7760############سوهاجناصر ع بناتمادونا عادل صبحى فارس26632
7860############سوهاجناصر ع بناتمارتينا صبري جرجس بطرس26633
6955############سوهاجناصر ع بناتمارتينا فريد شحاته سعد هللا26634
6646############سوهاجناصر ع بناتمارى اشرف خليل فهيم26635
6645############سوهاجناصر ع بناتماريا جرجس حكيم بباوى26636
7448############سوهاجناصر ع بناتماريا صبري ناجي فخري26637
7654############سوهاجناصر ع بناتمارينا انور لمعى جاب الـله26638
5748############سوهاجناصر ع بناتمارينا جمال وليم فهيم26639
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8060############سوهاجناصر ع بناتمارينا حسني خلف جبره26640
7858############سوهاجناصر ع بناتمارينا عماد اسعد لبيب فلتس26641
7860############سوهاجناصر ع بناتمارينا مجدى انور قونى26642
هام كميل مسعد فهمى26643 79.560############سوهاجناصر ع بناتماري
7858############سوهاجناصر ع بناتماهينار زكريا فهمى مصطفى26644
6648############سوهاجناصر ع بناتمروه السيد حمودى قاسم26645
6838############سوهاجناصر ع بناتمروه جمال عبد العظيم سليمان26646
7655############سوهاجناصر ع بناتمروه عالء الدين عبد الجيد سلطان26647
7758############سوهاجناصر ع بناتمريم احمد سليمان عبد هللا26648
78.559.5############سوهاجناصر ع بناتمريم اسامه صابر جرس26649
7860############سوهاجناصر ع بناتمريم السيد يمنى محمد26650
78.560############سوهاجناصر ع بناتمريم ايمن الفى شحاته26651
7150############سوهاجناصر ع بناتمريم جرجس نظمي حبيب26652
7752############سوهاجناصر ع بناتمريم جون نجيب عبد المسيح26653
7855############سوهاجناصر ع بناتمريم حازم عمران سيد26654
7246############سوهاجناصر ع بناتمريم حامد محمد قاسم26655
7859.5############سوهاجناصر ع بناتمريم حسن عبد الظاهر حماد26656
7334############سوهاجناصر ع بناتمريم خلف احمد محمد26657
6847############سوهاجناصر ع بناتمريم سامح عوض فلتس26658
79.558.5############سوهاجناصر ع بناتمريم سليمان عبد الستار سليمان26659
6946############سوهاجناصر ع بناتمريم صالح بسطا فنيار26660
7757############سوهاجناصر ع بناتمريم صالح محمد محمد26661
7356############سوهاجناصر ع بناتمريم عبد المنعم محمد مسعود26662
7856############سوهاجناصر ع بناتمريم عزت عياد جاب هللا26663
6945############سوهاجناصر ع بناتمريم عالء الدين محمد احمد26664
79.558############سوهاجناصر ع بناتمريم محمد السيد محمد26665
7460############سوهاجناصر ع بناتمريم محمد عبد اللطيف حسن26666
6042############سوهاجناصر ع بناتمريم نبيل شوقى رياض26667
6140############سوهاجناصر ع بناتمريم نزهى ثابت سعيد26668
7558############سوهاجناصر ع بناتملك اسماعيل عبد الحافظ عبد المجيد26669
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7649############سوهاجناصر ع بناتملك حاتم يوسف محمد26670
ضان احمد محمود26671 7051############سوهاجناصر ع بناتملك رم
6648############سوهاجناصر ع بناتملك عبد الشكور محمد محمود26672
79.560############سوهاجناصر ع بناتملك عالء صادق رفاعى26673
79.560############سوهاجناصر ع بناتملك كامل محمد عبد الموجود26674
6655############سوهاجناصر ع بناتملك محسن صابر عبد الرازق26675
79.559############سوهاجناصر ع بناتملك محمد عبد الحميد ادريس26676
79.558.5############سوهاجناصر ع بناتملك محمد عويس عبد الرحيم26677
7449############سوهاجناصر ع بناتمنار احمد حامد سليمان26678
6951############سوهاجناصر ع بناتمنار البدرى السيد محمد26679
7959.5############سوهاجناصر ع بناتمنار محسن مهدى محمد26680
7354############سوهاجناصر ع بناتمنار محمد منصور البدري26681
7153############سوهاجناصر ع بناتمنار منتصر احمد حسانين26682
6748############سوهاجناصر ع بناتمنه هللا السيد قدرى هاشم26683
7757############سوهاجناصر ع بناتمنه هللا حسام الدين عبد العال السيد26684
7657############سوهاجناصر ع بناتمنه هللا حمزه كامل محمود26685
7658############سوهاجناصر ع بناتمنه هللا خالد فتحي مهران26686
7854############سوهاجناصر ع بناتمنه هللا رجب عبد الاله مدكور26687
7860############سوهاجناصر ع بناتمنه هللا محمد عبد اللـه ابراهيم26688
7452############سوهاجناصر ع بناتمنه هللا محمود خلف ابراهيم26689
7859############سوهاجناصر ع بناتمنه هللا محمود صديق عبد اللطيف26690
6753############سوهاجناصر ع بناتمنه هللا ممدوح حنفى السيد26691
6241############سوهاجناصر ع بناتمنه هللا منتصر مرتضى محمود26692
7354############سوهاجناصر ع بناتمنه هللا مؤمن نصرالدين محمد26693
7351############سوهاجناصر ع بناتمنه هللا هشام عبد الغنى حسين26694
5739############سوهاجناصر ع بناتمنه رافت رمضان محمود26695
ن العابدين محمد جاد الكريم26696 6537############سوهاجناصر ع بناتمنه زي
6952############سوهاجناصر ع بناتمنه محمد عبد الكريم عبد الموجود26697
7756############سوهاجناصر ع بناتمنه وائل عبد الفتاح عبد الكريم26698
7344############سوهاجناصر ع بناتمها فرج ظهران عبد الرحمن26699
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6645############سوهاجناصر ع بناتمها محمد السيد احمد26700
6846############سوهاجناصر ع بناتمها محمود عبد السالم عبد العال26701
78.557############سوهاجناصر ع بناتمهرائيل رومانى يوسف جاد26702
7757############سوهاجناصر ع بناتمهرائيل نبيل سعد شنوده26703
6644############سوهاجناصر ع بناتمهرائيل هانى فوزى جبران26704
7450############سوهاجناصر ع بناتمى بهاء احمد عبد الحميد26705
7860############سوهاجناصر ع بناتمى صابر شعبان السيد26706
7556############سوهاجناصر ع بناتمى صفوت يسين محمد26707
7351############سوهاجناصر ع بناتمى عباس عبد المولى عباس26708
6040############سوهاجناصر ع بناتمى محمد حسين صادق26709
7960############سوهاجناصر ع بناتمى محمد هاشم على26710
7759############سوهاجناصر ع بناتميار صبرى خلف محمود26711
6142############سوهاجناصر ع بناتميار منصور عبد العال مساعد26712
5647############سوهاجناصر ع بناتميرا روماني لمعي جابر26713
7450############سوهاجناصر ع بناتميرنا كميل كامل يعقوب26714
79.560############سوهاجناصر ع بناتنانسي ممدوح نعيم موسى26715
7157############سوهاجناصر ع بناتناهد صالح جاد هللا عبده26716
6656############سوهاجناصر ع بناتناهد عبد الكريم عبد هللا محمد26717
6254############سوهاجناصر ع بناتنجوي محمد محمد احمد26718
6757############سوهاجناصر ع بناتندا رجب حسين محمد26719
6957############سوهاجناصر ع بناتندا هاشم جاد هاشم26720
7557.5############سوهاجناصر ع بناتندى احمد ابراهيم محمد26721
7860############سوهاجناصر ع بناتندى اشرف احمد مصطفى26722
7342############سوهاجناصر ع بناتندى الهادى بدرى رشيدى26723
6452############سوهاجناصر ع بناتندى خلف دسوقى على26724
7657############سوهاجناصر ع بناتندى عادل السيد محمد26725
7654############سوهاجناصر ع بناتندى عماد شحاته كامل26726
7353############سوهاجناصر ع بناتندى فرج محمد فرج26727
ام26728 7357############سوهاجناصر ع بناتندى محمد جابر عبد العزيز االم
6353############سوهاجناصر ع بناتندى محمد عبد المنعم محمد26729
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7252############سوهاجناصر ع بناتنرمين راضى شفيق وهيب26730
7253############سوهاجناصر ع بناتنسمه حسنين السيد محمد26731
7258############سوهاجناصر ع بناتنعمه هاشم محمد فاضل26732
6858############سوهاجناصر ع بناتنهى هاتور محمد السيد26733
8059############سوهاجناصر ع بناتنور حازم محمود العدوي26734
7859############سوهاجناصر ع بناتنوره صابر ابو الوفا عبد الراضي26735
7452############سوهاجناصر ع بناتنوره عبد الحليم احمد محمد26736
6634############سوهاجناصر ع بناتنورهان احمد الفولى السيد26737
7050############سوهاجناصر ع بناتنورهان احمد محمد حسنين26738
7558############سوهاجناصر ع بناتنورهان صالح رجب محمد26739
6444############سوهاجناصر ع بناتنورهان عونى محمد حسن26740
7451############سوهاجناصر ع بناتنورهان فتحي الديب مساعد26741
6644############سوهاجناصر ع بناتنورهان كرم محمد عبد هللا26742
6035############سوهاجناصر ع بناتنورهان كمال عبد المبدى عبد الحميد26743
6750############سوهاجناصر ع بناتنورهان محمد عبد الرحيم محمد26744
6639############سوهاجناصر ع بناتنورهان وجدي رضوان عكاشه26745
7548############سوهاجناصر ع بناتنورهان ياسر احمد صديق26746
7651############سوهاجناصر ع بناتنيره عبد الناصر احمد محمد26747
7553############سوهاجناصر ع بناتهاجر السيد محمد قاسم26748
7859############سوهاجناصر ع بناتهاجر الكاظم ابرهيم عبد اللطيف26749
7457############سوهاجناصر ع بناتهاجر محمد عبد العزيز محمد26750
7246############سوهاجناصر ع بناتهاجر محمود عبد العاطى عبد العال26751
7045############سوهاجناصر ع بناتهاجر منصور محمد خالد26752
7859############سوهاجناصر ع بناتهايدى عصام احمد محمود26753
7755############سوهاجناصر ع بناتهايدى هشام فتوح عبد المجيد26754
7960############سوهاجناصر ع بناتهبه ابو اليزيد هاشم الرشدى26755
7557############سوهاجناصر ع بناتهبه بدرى حمدون بدوى26756
7857############سوهاجناصر ع بناتهبه رمضان خلف هللا احمد26757
7553############سوهاجناصر ع بناتهبه عبد الجابر علي محمد26758
78.558.5############سوهاجناصر ع بناتهبه عزالدين على الطاهر26759
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6743############سوهاجناصر ع بناتهبه كرم فوزى محمد26760
ريا عبد الحفيظ مسعود26761 7659.5############سوهاجناصر ع بناتهدى زك
7148############سوهاجناصر ع بناتهدي  عالء الدين حسانين  صالح26762
7754############سوهاجناصر ع بناتهدير اشرف السيد محمود26763
7759.5############سوهاجناصر ع بناتهدير عبد النبى سالم مازن26764
7339############سوهاجناصر ع بناتهدير عبد الوكيل عبد الرحيم شحاته26765
7860############سوهاجناصر ع بناتهدير هانى خلف على26766
07758سوهاجناصر ع بناتهديل نافع رجب صالح26767
78.560############سوهاجناصر ع بناتهنا عصام على بكر26768
7248############سوهاجناصر ع بناتهناء حسان عبد الحكم يوسف26769
7656############سوهاجناصر ع بناتهند السعودي فرغل محمد26770
7555############سوهاجناصر ع بناتهند عبد الرحمن عبد المعتمد عبد هللا26771
7046############سوهاجناصر ع بناتهيام خيرى عبد الاله حسن26772
6952############سوهاجناصر ع بناتهيام على عبد الفتاح عبد العزيز26773
5836############سوهاجناصر ع بناتوالء السيد انور خلف26774
7157############سوهاجناصر ع بناتوالء ايمن فراج رشدى26775
6548############سوهاجناصر ع بناتوالء ناصر عبد الرازق وهيبي26776
7048.5############سوهاجناصر ع بناتيارا احمد محمد عبد المالك26777
7858.5############سوهاجناصر ع بناتيارا اسامه احمد عرفه26778
7350############سوهاجناصر ع بناتيارا عصام ادريس محمد26779
د26780 7749############سوهاجناصر ع بناتياسمين السيد ثابت ابوزي
6845############سوهاجناصر ع بناتياسمين السيد منصور مرسى26781
6451############سوهاجناصر ع بناتياسمين ايمن على محمد26782
6636############سوهاجناصر ع بناتياسمين خلف احمد جوده26783
7150############سوهاجناصر ع بناتياسمين عبد المؤمن عبده حماد26784
6439############سوهاجناصر ع بناتياسمين عالء احمد عبد الجليل26785
7046############سوهاجناصر ع بناتيوستينا ايهاب وهيب عيسى26786
6952############سوهاجناصر ع بناتيوستينا ايوب حلمى ايوب26787
7858.5############سوهاجناصر ع بناتيوستينا رافت حليم حنين26788
6448############سوهاجناصر ع بناتيوستينا رشاد اسرائيل دميان26789
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7958############سوهاجناصر ع بناتيوستينا هانى رمزى سامى26790
4541############سوهاجعثمان بن عفانابراهيم عصام محمد محمد26791
4638############سوهاجعثمان بن عفاناحمد الهام محمد عبد الرحمن26792
4641############سوهاجعثمان بن عفاناحمد ايمن احمد عبد الرحمن26793
6648############سوهاجعثمان بن عفاناحمد حسن جابر مبارك26794
4945############سوهاجعثمان بن عفاناحمد حسن سيد محمد26795
4947############سوهاجعثمان بن عفاناحمد حسن طه حسن26796
8060############سوهاجعثمان بن عفاناحمد حسن محمود احمد26797
7859.5############سوهاجعثمان بن عفاناحمد حسين احمد حسين26798
7356############سوهاجعثمان بن عفاناحمد خالد احمد سليم26799
4039############سوهاجعثمان بن عفاناحمد خالد محمد احمد26800
5043############سوهاجعثمان بن عفاناحمد طلعت ابو الحمد على26801
5547############سوهاجعثمان بن عفاناحمد عادل احمد حسين26802
7758############سوهاجعثمان بن عفاناحمد عادل سيد محمود26803
7755############سوهاجعثمان بن عفاناحمد عاطف عابدين عبد الحميد26804
5353############سوهاجعثمان بن عفاناحمد عبد الفتاح على محمد26805
5348############سوهاجعثمان بن عفاناحمد عصمت يونس عثمان26806
5846############سوهاجعثمان بن عفاناحمد على سيد يونس26807
6442############سوهاجعثمان بن عفاناحمد على صابر سيد26808
79.558.5############سوهاجعثمان بن عفاناحمد عمران محمود عمران26809
5441############سوهاجعثمان بن عفاناحمد فؤاد سيد محمد26810
6847############سوهاجعثمان بن عفاناحمد قدرى محمد منصور26811
78.558############سوهاجعثمان بن عفاناحمد ماهر عبد الفتاح حافظ26812
6553############سوهاجعثمان بن عفاناحمد محمد خلف احمد26813
7759.5############سوهاجعثمان بن عفاناحمد محمد ذكى على26814
6249############سوهاجعثمان بن عفاناحمد محمد رشاد احمد26815
6640############سوهاجعثمان بن عفاناحمد محمد رشدى سيد26816
7657############سوهاجعثمان بن عفاناحمد محمد صابر محمود26817
7452############سوهاجعثمان بن عفاناحمد محمد صالح احمد26818
7858############سوهاجعثمان بن عفاناحمد محمد عبد العزيز عبد الفتاح26819
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7859.5############سوهاجعثمان بن عفاناحمد محمود عبد الاله محمد26820
7857############سوهاجعثمان بن عفاناحمد محمود يوسف احمد26821
7759.5############سوهاجعثمان بن عفاناحمد مصطفى احمد ابراهيم26822
7346############سوهاجعثمان بن عفاناحمد منصور عبد الجليل مزيد26823
7858############سوهاجعثمان بن عفاناحمد ناصر عبد العال احمد26824
78.559############سوهاجعثمان بن عفاناحمد وليد احمد عبد الحميد26825
79.560############سوهاجعثمان بن عفاناسامه محمد قاسم على26826
6344############سوهاجعثمان بن عفاناسالم حمدى عبد الحميد مرسى26827
7858############سوهاجعثمان بن عفاناسالم مهران عبد النعيم حسن26828
7148############سوهاجعثمان بن عفانالبدرى خالد شحاته عبد العال26829
7750############سوهاجعثمان بن عفانالحسين رفعت يوسف محمد26830
يب اسكندر26831 7854############سوهاجعثمان بن عفانايمن سمير وه
5644############سوهاجعثمان بن عفانباسم فؤاد اسحق قديس26832
7858.5############سوهاجعثمان بن عفانبهاء احمد خليفه عبد العال26833
6142############سوهاجعثمان بن عفانبهاء عالء رجب ابراهيم26834
7647############سوهاجعثمان بن عفانتامر محمد احمد محمد26835
5743############سوهاجعثمان بن عفانتوماس منير ذكي عبد السيد26836
6649############سوهاجعثمان بن عفانجابر محمد فراج محمد26837
5041############سوهاجعثمان بن عفانجرجس نجيب لمعى يوسف26838
7555############سوهاجعثمان بن عفانجمال الدين احمد سيد احمد26839
6043############سوهاجعثمان بن عفانحسن جمال محمد حسن26840
7351############سوهاجعثمان بن عفانحسن حاتم حسن محمد26841
4948############سوهاجعثمان بن عفانحسن سيد حسان سيد26842
6953############سوهاجعثمان بن عفانحسن عبد الرازق عبد اللطيف قناوى26843
7954############سوهاجعثمان بن عفانحسن عبد القادر عبد النعيم حسن26844
5240############سوهاجعثمان بن عفانحسن على حسن هريدى26845
5748############سوهاجعثمان بن عفانحمدى احمد فهمى محمد26846
7856############سوهاجعثمان بن عفانحمزه احمد فتحى عبد الحميد26847
راهيم سيد26848 7255############سوهاجعثمان بن عفانحمزه محمود اب
6241############سوهاجعثمان بن عفانحنفى عالء حنفى محمود26849
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8060############سوهاجعثمان بن عفانخالد احمد سيد عبد الاله26850
4939############سوهاجعثمان بن عفانخالد حمدى على احمد26851
79.559############سوهاجعثمان بن عفانخالد عادل صابر سيد26852
79.560############سوهاجعثمان بن عفانخالد ماهر محمد حسن26853
6650############سوهاجعثمان بن عفانخالد محمود رشاد ابراهيم26854
5545############سوهاجعثمان بن عفانخلف صابر خلف احمد26855
5343############سوهاجعثمان بن عفانخميس مظهر عيد هاشم26856
ضان رفاعى فراج عبد الاله26857 5549############سوهاجعثمان بن عفانرم
79.559############سوهاجعثمان بن عفانزكريا محمد اسماعيل انور26858
7444############سوهاجعثمان بن عفانزياد عاطف محمد على26859
79.551############سوهاجعثمان بن عفانزياد محمد ابراهيم محمد26860
7449############سوهاجعثمان بن عفانزياد مختار عزت عبد العال26861
دين فاضل على26862 اد نورال 7252############سوهاجعثمان بن عفانزي
7655############سوهاجعثمان بن عفانزياد هشام حسن محمد26863
5644############سوهاجعثمان بن عفانسيد سعد احمد سيد26864
4637############سوهاجعثمان بن عفانسيد عبد الرحيم سيد عبد العال26865
6247############سوهاجعثمان بن عفانسيد عبد الاله محمود سيد26866
5740############سوهاجعثمان بن عفانسيد عالء سيد ثابت26867
5741############سوهاجعثمان بن عفانسيد على سيد عبد الحميد26868
8059.5############سوهاجعثمان بن عفانسيف النصر محمود سيد حسين26869
4536############سوهاجعثمان بن عفانشحاته على سيد محمد26870
5435############سوهاجعثمان بن عفانشريف اسعد خلف عبد الاله26871
7960############سوهاجعثمان بن عفانصابر محمد صابر على26872
6250############سوهاجعثمان بن عفانصبرى جابر توفيق مزيد26873
5042############سوهاجعثمان بن عفانصفوت عراقى محمد احمد26874
7548############سوهاجعثمان بن عفانطه محمد طه كمال الدين26875
5841############سوهاجعثمان بن عفانعبد الرحمن صابر حسان سيد26876
5643############سوهاجعثمان بن عفانعبد الرحمن عاطف يوسف حسن26877
6444############سوهاجعثمان بن عفانعبد الرحمن على حارص محمد26878
6235############سوهاجعثمان بن عفانعبد الرحمن محمد الديب محمد26879
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7237############سوهاجعثمان بن عفانعبد الرحمن محمد عبد الرحمن سيد26880
7136############سوهاجعثمان بن عفانعبد الرحيم فؤاد عبد المجيد بكرى26881
5236############سوهاجعثمان بن عفانعبد العزيز خلف عبد العزيز سيد26882
5236############سوهاجعثمان بن عفانعبد الاله محمد عبد الرحيم عبد الاله26883
5536############سوهاجعثمان بن عفانعبد هللا عصا م جميل السيد26884
6247############سوهاجعثمان بن عفانعبد هللا على عباس عبد اللطيف26885
7855############سوهاجعثمان بن عفانعبد هللا فتحى محمود محمد26886
6949############سوهاجعثمان بن عفانعبد المنعم عبد الكريم السيد عبد الكريم26887
7754############سوهاجعثمان بن عفانعبد الناصر جمال عبد الناصر فهمى26888
6443############سوهاجعثمان بن عفانعبد الناصر سيد محمد احمد26889
8060############سوهاجعثمان بن عفانعبد الوهاب بهاء الدين عبد الوهاب محمد26890
5841############سوهاجعثمان بن عفانعثمان احمد حسن محمود26891
5743############سوهاجعثمان بن عفانعثمان محمود عثمان محمد26892
5945############سوهاجعثمان بن عفانعز احمد عزالدين محمود26893
4545############سوهاجعثمان بن عفانعز الدين ابوضيف سيد رفاعى26894
6043############سوهاجعثمان بن عفانعزالدين عبد الناصر محمد محجوب26895
5551############سوهاجعثمان بن عفانعزالدين فارس محمد سلمان26896
5947############سوهاجعثمان بن عفانعطيه يوسف لبيب عطيه26897
4946############سوهاجعثمان بن عفانعالء عبد الرحيم صابر هاشم26898
5948############سوهاجعثمان بن عفانعلى احمد احمد عبد العال26899
6851############سوهاجعثمان بن عفانعلى احمد على احمد26900
6145############سوهاجعثمان بن عفانعلى احمد على سيد26901
4944############سوهاجعثمان بن عفانعلى ايمن عبد الرحيم محمد26902
6850############سوهاجعثمان بن عفانعلى حسين على محمد26903
4645############سوهاجعثمان بن عفانعلى صبرى عبد النعيم عبد العال26904
5543############سوهاجعثمان بن عفانعلى عبد الاله عدلى محمد26905
7559.5############سوهاجعثمان بن عفانعلى كمال الدين على كمال الدين26906
6656############سوهاجعثمان بن عفانعمر صالح ابو الحمد على26907
7255############سوهاجعثمان بن عفانعمر محمود على سليمان26908
7657############سوهاجعثمان بن عفانعمرو السعودى عثمان هاشم26909
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6549############سوهاجعثمان بن عفانغريب عادل رشدى محمد26910
8060############سوهاجعثمان بن عفانفارس حسن ابراهيم عبد الرحمن26911
6550############سوهاجعثمان بن عفانفارس حمدى عبد الظاهر عبد الحليم26912
7558############سوهاجعثمان بن عفانفارس وليد حنفى محمود26913
ي فتحي جابر26914 6251############سوهاجعثمان بن عفانفتحي الشاذل
6853############سوهاجعثمان بن عفانفراج حسن فراج محمد26915
6757############سوهاجعثمان بن عفانفرغلى صابر فرغلى عبد الاله26916
7959############سوهاجعثمان بن عفانفلوباتير عصام داود غالي26917
79.559############سوهاجعثمان بن عفانفهيم جرجس فهيم جاد26918
5548############سوهاجعثمان بن عفانقدرى صفوت احمد عبد العال26919
5748############سوهاجعثمان بن عفانكامل احمد فاضل عبد الكريم26920
6349############سوهاجعثمان بن عفانكريم اشرف يوسف عبد الوهاب26921
6248############سوهاجعثمان بن عفانكريم محمد خلف يوسف26922
5948############سوهاجعثمان بن عفانكمال على جابر محمد26923
6752############سوهاجعثمان بن عفانكيرلس ايمن شوقى عوض26924
6955############سوهاجعثمان بن عفانكيرلس جرجس خلف جرجس26925
6149############سوهاجعثمان بن عفانمحمد ابو الفتوح السيد احمد26926
7858.5############سوهاجعثمان بن عفانمحمد احمد على على26927
5248############سوهاجعثمان بن عفانمحمد احمد يونس محمود26928
5145############سوهاجعثمان بن عفانمحمد اشرف دسوقى ابراهيم26929
5446############سوهاجعثمان بن عفانمحمد اشرف صادق زيدان26930
7758############سوهاجعثمان بن عفانمحمد ايمن البدرى عبد العال26931
4850############سوهاجعثمان بن عفانمحمد ايمن خلف احمد26932
7557############سوهاجعثمان بن عفانمحمد حسن عبد الراضى عبد العال26933
7657############سوهاجعثمان بن عفانمحمد حسنى صابر عبد الاله26934
78.558############سوهاجعثمان بن عفانمحمد حسين توفيق حسين26935
7358############سوهاجعثمان بن عفانمحمد حسين محمود على26936
7158############سوهاجعثمان بن عفانمحمد حمدى حسن عبد السالم26937
4947############سوهاجعثمان بن عفانمحمد حمدي سيد حسن26938
7359############سوهاجعثمان بن عفانمحمد خلف فتحى عبد الرحيم26939
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5555############سوهاجعثمان بن عفانمحمد خليفه رجب محمد26940
6854############سوهاجعثمان بن عفانمحمد رافت خلف هللا محمد26941
5347############سوهاجعثمان بن عفانمحمد رجب ابوضيف عبد الاله26942
6452############سوهاجعثمان بن عفانمحمد صابر عبد الكريم احمد26943
4939############سوهاجعثمان بن عفانمحمد صبرى محمد ثابت26944
6352############سوهاجعثمان بن عفانمحمد عاطف محمود مراد26945
4645############سوهاجعثمان بن عفانمحمد عبد الرحيم عبد العال عبد الاله26946
4148############سوهاجعثمان بن عفانمحمد عبد المؤمن محمد عليو26947
5348############سوهاجعثمان بن عفانمحمد عبده ثابت عبد الحميد26948
7251############سوهاجعثمان بن عفانمحمد عصام عثمان سيد26949
7554############سوهاجعثمان بن عفانمحمد عالء حفظي جابر26950
6951############سوهاجعثمان بن عفانمحمد عالءالدين عبد العزيز احمد26951
5449############سوهاجعثمان بن عفانمحمد على عبد الجابر على26952
7759############سوهاجعثمان بن عفانمحمد على عبد النعيم على26953
7353############سوهاجعثمان بن عفانمحمد على كامل على26954
5639############سوهاجعثمان بن عفانمحمد فتحى عزت عبد الموجود26955
7450############سوهاجعثمان بن عفانمحمد فرغل عبد العال محمد26956
7754############سوهاجعثمان بن عفانمحمد محمود عارف عبد القادر26957
7656############سوهاجعثمان بن عفانمحمد ممدوح محمود صابر26958
6856############سوهاجعثمان بن عفانمحمد منتصر احمد منصور26959
7456############سوهاجعثمان بن عفانمحمود ابو القاسم عبده عبد النعيم26960
6040############سوهاجعثمان بن عفانمحمود احمد عبد المنعم عبد الرحيم26961
6546############سوهاجعثمان بن عفانمحمود احمد عبده محمد26962
7452############سوهاجعثمان بن عفانمحمود احمد محمود سيد26963
78.559############سوهاجعثمان بن عفانمحمود حسن على محمد26964
6845############سوهاجعثمان بن عفانمحمود حسنى محمود على26965
6846############سوهاجعثمان بن عفانمحمود خالد حسن محمد26966
7959.5############سوهاجعثمان بن عفانمحمود رشاد صابر هريدي26967
4940############سوهاجعثمان بن عفانمحمود صابر احمد عبد العال26968
7959############سوهاجعثمان بن عفانمحمود صبرى محمود عبد الرحمن26969
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5141############سوهاجعثمان بن عفانمحمود صفوت احمد سليم26970
6141############سوهاجعثمان بن عفانمحمود عبد الحميد محمود عارف26971
79.559.5############سوهاجعثمان بن عفانمحمود عبد الفتاح عبد الرحيم محمود26972
5137############سوهاجعثمان بن عفانمحمود عطيه سيد عبد الاله26973
5233############سوهاجعثمان بن عفانمحمود فتحى  محمود هريدى26974
7347############سوهاجعثمان بن عفانمحمود ماهر على خليفه26975
7857############سوهاجعثمان بن عفانمحمود ماهر على عبد الحميد26976
7854############سوهاجعثمان بن عفانمحمود ناصر محمود احمد26977
7454############سوهاجعثمان بن عفانمروان عبده قطب محمد26978
7860############سوهاجعثمان بن عفانمصطفى احمد محمد محمد26979
5556############سوهاجعثمان بن عفانمصطفى حسن عابدين حسن26980
7859.5############سوهاجعثمان بن عفانمصطفى خالد عبد الرحيم احمد26981
6051############سوهاجعثمان بن عفانمصطفى رشدى جاد عبد المجيد26982
7658############سوهاجعثمان بن عفانمصطفى رمضان عبد العظيم طلب26983
7654############سوهاجعثمان بن عفانمصطفى عبد الباسط محمد جاد الرب26984
5946############سوهاجعثمان بن عفانمصطفى عبد الرؤف عمر محمد26985
7759.5############سوهاجعثمان بن عفانمصطفى فضل محمد محمد26986
7657############سوهاجعثمان بن عفانمصطفى هاشم حسن هاشم26987
5149############سوهاجعثمان بن عفانمصطفي فهمي عبد اللطيف محمود26988
79.560############سوهاجعثمان بن عفانمعاذ محمد عبد الرحمن احمد26989
7860############سوهاجعثمان بن عفانمعاذ يوسف عبد الاله محمد26990
7859############سوهاجعثمان بن عفانمهند عاطف الديب على26991
5047############سوهاجعثمان بن عفانمهند عبد الناصر على دسوقى26992
6042############سوهاجعثمان بن عفانمينا رفعت وديع زكى26993
5038############سوهاجعثمان بن عفانهشام صبري محمد عبد الحميد26994
7759.5############سوهاجعثمان بن عفانهشام عماد احمد امان26995
7350############سوهاجعثمان بن عفانهيثم محمد عبد الهادى بيومى26996
7959.5############سوهاجعثمان بن عفانيسى انيس جيد جبره26997
صمت سعد شحاته26998 7056############سوهاجعثمان بن عفانيسى ع
7858############سوهاجعثمان بن عفانيسى ناجى فوزى توفيق26999
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7656############سوهاجعثمان بن عفانيسى هانى صفوت لمعى27000
8054############سوهاجعثمان بن عفانيوسف رجب محروس احمد27001
8056############سوهاجعثمان بن عفانيوسف على عبد العال محمد27002
8052############سوهاجعثمان بن عفانيوسف محمد فهمى قاسم27003
8058############سوهاجعثمان بن عفانيوسف ناصر محمد قاسم27004
7648############سوهاجفصول الترامزة االعداديةابوزيد فرغل شوقي يونس27005
8060############سوهاجفصول الترامزة االعداديةاحمد سيد محمد عبد العال27006
7550############سوهاجفصول الترامزة االعداديةاحمد عزالدين على احمد27007
6548############سوهاجفصول الترامزة االعداديةاحمد عوني يسين محمود27008
8058############سوهاجفصول الترامزة االعداديةاحمد كرم انور سيد27009
8058############سوهاجفصول الترامزة االعداديةاحمد وائل احمد محمد27010
8053############سوهاجفصول الترامزة االعداديةاحمد يحيى عبد القادر محمد27011
6746############سوهاجفصول الترامزة االعداديةاسامه محمد سليمان سالمه27012
78.557############سوهاجفصول الترامزة االعداديةاشرف عمر نادى عبد الجابر27013
6746############سوهاجفصول الترامزة االعداديةخالد على احمد السيد27014
7246############سوهاجفصول الترامزة االعداديةزايد محمود ثابت زيد27015
6746############سوهاجفصول الترامزة االعداديةزياد نصر محمد نصر27016
7948############سوهاجفصول الترامزة االعداديةطارق عصمت عبد العال سيد27017
7760############سوهاجفصول الترامزة االعداديةعبد الرحمن خالد عمر محمد27018
7449############سوهاجفصول الترامزة االعداديةعبد الفتاح محمد رمضان ادريس27019
5245############سوهاجفصول الترامزة االعداديةعبيده عزيز صادق عبد الرحيم27020
6746############سوهاجفصول الترامزة االعداديةعلى صابر على حريز27021
6644############سوهاجفصول الترامزة االعداديةعلى ماضى ماهر حامد27022
79.555############سوهاجفصول الترامزة االعداديةعمر عدل الدين عمر محمد27023
6544############سوهاجفصول الترامزة االعداديةمحمد احمد فرغلى فهمى27024
6042############سوهاجفصول الترامزة االعداديةمحمد حمام صادق عبد الرحيم27025
5147############سوهاجفصول الترامزة االعداديةمحمد عبد الباسط جابر حامد27026
7750############سوهاجفصول الترامزة االعداديةمحمود احمد صبره عبد هللا27027
6944############سوهاجفصول الترامزة االعداديةمحمود صفر طه عبد اللطيف27028
7549############سوهاجفصول الترامزة االعداديةمحمود محمد محمود ابوشامه27029
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6740############سوهاجفصول الترامزة االعداديةمصطفى خالد محمد محمد27030
6444############سوهاجفصول الترامزة االعداديةنشات هانى على احمد27031
7860############سوهاجفصول الترامزة االعداديةيوسف سهران محمود احمد27032
7246############سوهاجفصول الترامزة االعداديةاسماء احمد طه عبد اللطيف27033
7136############سوهاجفصول الترامزة االعداديةاسماء جاب هللا عبد الحميد محمد27034
7540############سوهاجفصول الترامزة االعداديةاسماء عبد الحكيم حسن عبد النعيم27035
6534############سوهاجفصول الترامزة االعداديةاصاله درغام سيد جاب هللا27036
7235############سوهاجفصول الترامزة االعداديةاالء رضاء علي محمد27037
5934############سوهاجفصول الترامزة االعداديةاميره محمود احمد السيد27038
5733############سوهاجفصول الترامزة االعداديةاميمه عبد الباسط جابر حامد27039
6132############سوهاجفصول الترامزة االعداديةايات ابوزيد خليل سالمه27040
7035############سوهاجفصول الترامزة االعداديةحبيبه حسن سليمان سالمه27041
7436############سوهاجفصول الترامزة االعداديةحسناء بالل سيد عبد الرحيم27042
7433############سوهاجفصول الترامزة االعداديةدنيا خطاب بكر رمضان27043
7735############سوهاجفصول الترامزة االعداديةدينا ايهاب ابراهيم المهدى27044
6533############سوهاجفصول الترامزة االعداديةرحاب عبد الكريم ابو اليزيد عبد الكريم27045
6033############سوهاجفصول الترامزة االعداديةشاهندا السيد طه عبد اللطيف27046
5434############سوهاجفصول الترامزة االعداديةشروق جاب هللا عبد الحميد محمد27047
79.559############سوهاجفصول الترامزة االعداديةفاطمه الزهراء محمد عمر محمد27048
5534############سوهاجفصول الترامزة االعداديةفاطمه على مهران السيد27049
7441############سوهاجفصول الترامزة االعداديةندا محمود صبره عبد هللا27050
6635############سوهاجفصول الترامزة االعداديةهناء مرتضى علي ابوضيف27051
5636############سوهاجفصول الترامزة االعداديةيسرا عمر نورالدين مدكور27052
77.550############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىاحمد السيد احمد عمر27053
و العز27054 7451.5############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىاحمد بدوي السيد اب
5243############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىاحمد عباس حلمي بخيت27055
6645############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىاسالم اشرف فريد علي27056
5744############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىالسيد ناصر السيد احمد27057
7050############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىحسين محمد السيد محمد27058
6046############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىخليل مصطفي خليل محمد27059
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7153############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىزكريا عبد الهادي عبد الرحيم غزالي27060
7451.5############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىعبد الرحمن ابو السباع ابوضيف عالم27061
6949############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىعبد الرحمن رمضان محمود محمد27062
7851############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىعبد الرحمن عصمت محمود عبد الرحيم27063
7751############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىعبد الرحمن ممدوح علي عبد العال27064
7650############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىمحمد احمد السبد عبد الرحيم27065
78.551.5############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىمحمد العدوي خلف احمد27066
7150############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىمحمد جمال احمد السيد27067
6841############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىمحمد شريف السيد محمد27068
6645############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىمحمد علي محمد ابوضيف27069
7453############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىمحمد مرتضي علي دياب27070
6948############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىمحمود جعفر محمود عمر27071
7651############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىمحمود عبد الحميد حسن عبد المجيد27072
7854############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىمحمود على محمود عبد الاله27073
7147############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىمصطفي رزق مصطفي كامل27074
7848############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىمصطفي مؤمن السيد محمد27075
8060############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىاروي ماهر محمد احمد27076
7955############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىاشرقت حسام احمد ابوضيف27077
7641############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىالشيماء ابوزيد عبد الرحيم غزالي27078
7340############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىانشراح مصطفي السيد محمود27079
8059############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىجهاد عمر محمود السيد27080
7656############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىداليا حمام كمال محمد27081
7437############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىرشا فتحي صابر احمد27082
7959.5############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىريهام علي حسين محمد27083
8060############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىسالي سامح احمد حسان27084
8060############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىفاطمه هنداوي محمد ابوضيف27085
78.543############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىفريده شعبان عبد الاله الحداد27086
8060############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىمروه طه محمد طه27087
8059############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىمنار كمال عبد العال ابو العز27088
6340############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىمي جالل محمود عبد الحميد27089
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دين رشدي علي27090 7847############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىندا عالءال
8060############سوهاجالبحوث الزراعية للتعليم االساسىنهي فارس احمد السيد27091
7646############سوهاجام المؤمنين ج شابرار عبد الباسط محمد عبد العاطى27092
6651############سوهاجام المؤمنين ج شاروى قدي ثابت ثابت27093
78.555############سوهاجام المؤمنين ج شاسراء ابراهيم عبد الجابر عبد اللطيف27094
6742############سوهاجام المؤمنين ج شاسراء حسين محمد حسن27095
5240############سوهاجام المؤمنين ج شاسراء حنفى محمود محمد27096
4938############سوهاجام المؤمنين ج شاسراء رجب احمد محمد27097
7242############سوهاجام المؤمنين ج شاسراء رمضان عبد النعيم عبد الغنى27098
7655.5############سوهاجام المؤمنين ج شاسماء احمد طه كمال الدين27099
4133############سوهاجام المؤمنين ج شاسماء السيد محمد صبره27100
5539############سوهاجام المؤمنين ج شاسماء جعفر احمد عثمان27101
7457############سوهاجام المؤمنين ج شاسماء حمدى عبد الحميد جبالى27102
4745############سوهاجام المؤمنين ج شاسماء عبد الموجود خايفه عبد الموجود27103
7857############سوهاجام المؤمنين ج شاسماء على نعمان عوض27104
6054############سوهاجام المؤمنين ج شاسماء محمد محمود على27105
6038############سوهاجام المؤمنين ج شاسماء نور صالح عبد الرحيم27106
7654############سوهاجام المؤمنين ج شاشرقت حاتم احمد حسن27107
5545############سوهاجام المؤمنين ج شاكرام عبد الرسول محمد محمد27108
7958.5############سوهاجام المؤمنين ج شاالء جمال محمد السيد27109
7657############سوهاجام المؤمنين ج شاالء ضياء الدين عبد الوهاب محمد27110
7148############سوهاجام المؤمنين ج شالشيماء ايمن احمد محمود27111
78.549############سوهاجام المؤمنين ج شامانى محمد توفيق محمود27112
6141############سوهاجام المؤمنين ج شامل محمود عبد الرحيم محمد27113
7149############سوهاجام المؤمنين ج شامنيه احمد محمد احمد27114
6138############سوهاجام المؤمنين ج شامنيه حسنى محمد عتمان27115
4832############سوهاجام المؤمنين ج شامنيه خلف عبد العال محمود27116
4330############سوهاجام المؤمنين ج شامنيه عاطف ابو الحسن سيد27117
6838############سوهاجام المؤمنين ج شامنيه عاطف محمد عبد الحميد27118
4735############سوهاجام المؤمنين ج شاميره حسن جابر عبد اللطيف27119
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5035############سوهاجام المؤمنين ج شاميره رافت على محمد27120
4737############سوهاجام المؤمنين ج شاميره عبد النعيم احمد نجدي27121
6139############سوهاجام المؤمنين ج شانتصار حسين عبد العال فرغلى27122
5135############سوهاجام المؤمنين ج شانجى مخلص شفيق برتله27123
7559############سوهاجام المؤمنين ج شايات هللا صالح سيد عبد اللطيف27124
مان حسنى محمود احمد27125 7242############سوهاجام المؤمنين ج شاي
5836############سوهاجام المؤمنين ج شايمان عاطف عبد المنعم احمد27126
73.538############سوهاجام المؤمنين ج شايمان قاسم محمد احمد27127
5433############سوهاجام المؤمنين ج شايمان محمد محمود عبد اللطيف27128
6240############سوهاجام المؤمنين ج شايمان نورالدين احمد عبد العال27129
7247############سوهاجام المؤمنين ج شايه اشرف ابراهيم محمد27130
7757############سوهاجام المؤمنين ج شايه اشرف احمد محمود27131
7759.5############سوهاجام المؤمنين ج شايه ايمن يوسف عباس27132
4335############سوهاجام المؤمنين ج شايه محمود محمد مزيد27133
79.560############سوهاجام المؤمنين ج شايه ناجى جابر محمد27134
4941############سوهاجام المؤمنين ج شبخيته صبرى على مازن27135
6847############سوهاجام المؤمنين ج شبسمه محمود احمد سليم27136
79.560############سوهاجام المؤمنين ج شبسمه ناجح عبده عبد الجليل27137
6254############سوهاجام المؤمنين ج شتريزا جوزيف جابر صديق27138
7051############سوهاجام المؤمنين ج شجهاد على محمود احمد27139
5045############سوهاجام المؤمنين ج شحبيبه احمد عبد المنعم فلفل27140
7860############سوهاجام المؤمنين ج شحبيبه عادل يوسف محمد27141
5143############سوهاجام المؤمنين ج شحبيبه منصور محمد محجوب27142
78.550############سوهاجام المؤمنين ج شحنين صالح على حافظ27143
7751############سوهاجام المؤمنين ج شحياه عوض ثابت ثابت27144
4942############سوهاجام المؤمنين ج شخلود جالل محمد احمد27145
7049############سوهاجام المؤمنين ج شداليا عبد الاله سيد على27146
7755############سوهاجام المؤمنين ج شدعاء حنفى محمود احمد27147
7555############سوهاجام المؤمنين ج شدعاء على صابر توفيق27148
5038############سوهاجام المؤمنين ج شدعاء عيسوى محمد سليمان27149
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7757############سوهاجام المؤمنين ج شدعاء محمد يوسف محمد27150
7157############سوهاجام المؤمنين ج شدميانه عادل عبد السيد زكي27151
يا احمد عبد المنعم ثابت27152 5556############سوهاجام المؤمنين ج شدن
4644############سوهاجام المؤمنين ج شدنيا حسن سيد محمد27153
5749############سوهاجام المؤمنين ج شدنيا سمير عبد الفتاح محمد27154
6046############سوهاجام المؤمنين ج شدنيا مصطفى حسين على27155
4648############سوهاجام المؤمنين ج شدنيا ناصر عبد الرحيم قاسم27156
6545############سوهاجام المؤمنين ج شدينا عبد العال عبده عبد العال27157
6049############سوهاجام المؤمنين ج شدينا على العريان على27158
5744############سوهاجام المؤمنين ج شدينا محمد محمود محمد27159
4137############سوهاجام المؤمنين ج شراندا منصور سيد بريدي27160
6752############سوهاجام المؤمنين ج شرانيا هاشم يونس عثمان27161
4643############سوهاجام المؤمنين ج شرباب على طه حسن27162
4951############سوهاجام المؤمنين ج شرحاب ابو ضيف سيد رفاعى27163
7058############سوهاجام المؤمنين ج شرحاب احمد حسن سيد27164
4850############سوهاجام المؤمنين ج شرحاب رمضان سيد عبد الاله27165
7858.5############سوهاجام المؤمنين ج شرحاب محمد جابر محمد27166
7556############سوهاجام المؤمنين ج شرحاب محمود سيد على27167
6048############سوهاجام المؤمنين ج شرحاب نور الدين سيد حسن27168
5447############سوهاجام المؤمنين ج شرحمه اشرف صالح جوده27169
5245############سوهاجام المؤمنين ج شرحمه جابر بدرى جابر27170
5047############سوهاجام المؤمنين ج شرحمه سيد خلف سيد27171
7457############سوهاجام المؤمنين ج شرحمه محمد حسن محمد27172
7858.5############سوهاجام المؤمنين ج شرحمه محمود محمد محمد27173
5052############سوهاجام المؤمنين ج شرحمه محمود محمد محمود27174
7660############سوهاجام المؤمنين ج شرحمه هشام محمود على27175
6450############سوهاجام المؤمنين ج شرشا جمال ابراهيم عبد الرحمن27176
5146############سوهاجام المؤمنين ج شرشا عاطف الثعلب عبد اللطيف27177
6246############سوهاجام المؤمنين ج شرشا قاسم عبد الوهاب قاسم27178
78.560############سوهاجام المؤمنين ج شرضوه عادل حافظ عبد الرحيم27179
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4845############سوهاجام المؤمنين ج شرضوه عبد الرحيم محمود حسن27180
ضان عبد الاله27181 6336############سوهاجام المؤمنين ج شرضوه عبد الاله رم
5733############سوهاجام المؤمنين ج شرضوه منصور محمد منصور27182
4434############سوهاجام المؤمنين ج شرضوى خالد فهمى عبد الحميد27183
4333############سوهاجام المؤمنين ج شرضوى محمد على هاشم27184
8060############سوهاجام المؤمنين ج شرفيده البدري احمد حسن27185
7760############سوهاجام المؤمنين ج شرنا احمد محمد كمال27186
6450############سوهاجام المؤمنين ج شرنا على محمد على27187
7554############سوهاجام المؤمنين ج شروان عصام محمد عثمان27188
7757############سوهاجام المؤمنين ج شروان محمود عز الدين السيد27189
5734############سوهاجام المؤمنين ج شروايح محمد صبرى عثمان27190
79.560############سوهاجام المؤمنين ج شروفيدا محمد دردير احمد27191
7554############سوهاجام المؤمنين ج شريم خالد عبد المنعم احمد27192
7760############سوهاجام المؤمنين ج شريهام ابراهيم فراج ابراهيم27193
7758############سوهاجام المؤمنين ج شريهام حسن فهمى عبد الوهاب27194
7254############سوهاجام المؤمنين ج شريهام هشام عباس سيد27195
6442############سوهاجام المؤمنين ج شزهراء خالد عبد المنعم احمد27196
7754############سوهاجام المؤمنين ج شزهراء مكاوى عبد الحميد عقل27197
7043############سوهاجام المؤمنين ج شزهره حازم يوسف محمد27198
7455############سوهاجام المؤمنين ج شساره احمد عبد الرحيم محمود27199
6739############سوهاجام المؤمنين ج شساره على عبد الرحيم احمد27200
7443############سوهاجام المؤمنين ج شساره محمد محمود على27201
7855############سوهاجام المؤمنين ج شساره محمود محمد محمود27202
5131############سوهاجام المؤمنين ج شساره يسرى عبد الاله عبد اللطيف27203
7857############سوهاجام المؤمنين ج شساره يوسف احمد علي27204
7348############سوهاجام المؤمنين ج شسحر خالد عبد العال احمد27205
4735############سوهاجام المؤمنين ج شسحر طارق دردير هالل27206
5132############سوهاجام المؤمنين ج شسعاد حسنى على خليل27207
8058############سوهاجام المؤمنين ج شسلمى ايهاب احمد محمد27208
7542############سوهاجام المؤمنين ج شسماح احمد محمد محمد27209
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4832############سوهاجام المؤمنين ج شسمر جابر عبد المجيد عبد الموجود27210
4332############سوهاجام المؤمنين ج شسمر حسن جمال فهمى27211
7850############سوهاجام المؤمنين ج شسمر قدرى عبد المنعم محمد27212
6849############سوهاجام المؤمنين ج شسميه جمال هاشم احمد27213
5734############سوهاجام المؤمنين ج شسها ابراهيم بخيت احمد27214
6340############سوهاجام المؤمنين ج ششاهندا سيد كمال الدين محمد27215
6847############سوهاجام المؤمنين ج ششروق محمود عبد الحميد عقل27216
79.557############سوهاجام المؤمنين ج ششهد احمد زكى على27217
7452############سوهاجام المؤمنين ج ششهد احمد فرغلى سالمان27218
7447############سوهاجام المؤمنين ج ششهد انور على حسن27219
5740############سوهاجام المؤمنين ج ششهد خليفه جابر ابو زيد27220
5637############سوهاجام المؤمنين ج ششهد رفعت ابراهيم عبد الرحمن27221
7855############سوهاجام المؤمنين ج ششهد سعد على عبد العال27222
7238############سوهاجام المؤمنين ج ششهد سيد مرزوق احمد27223
5537############سوهاجام المؤمنين ج ششهد صالح عبد الجواد عبد الاله27224
5138############سوهاجام المؤمنين ج ششهد صالح عبد المنعم عبد الرحيم27225
7757############سوهاجام المؤمنين ج ششهد عادل صالح محمد27226
5133############سوهاجام المؤمنين ج ششهد عبد الرحيم احمد عبد هللا27227
7146############سوهاجام المؤمنين ج ششهد محمد عبد الملك محمد27228
7556############سوهاجام المؤمنين ج ششهد محمود احمد محمود27229
5533############سوهاجام المؤمنين ج ششيرين رافت على خليل27230
6036############سوهاجام المؤمنين ج ششيماء دياب عبد الموجود عبد العال27231
6239############سوهاجام المؤمنين ج ششيماء عبد المنعم محمد اسماعيل27232
4737############سوهاجام المؤمنين ج ششيماء محمود محمد جادهللا27233
4941############سوهاجام المؤمنين ج شصابرين اشرف صالح جوده27234
6436############سوهاجام المؤمنين ج شصابرين صبرى يونس صديق27235
5131############سوهاجام المؤمنين ج شصابرين عبد العال علي احمد27236
5741############سوهاجام المؤمنين ج شصابرين محمود البدرى عبد الحميد27237
7239############سوهاجام المؤمنين ج شصابرين ناصر سيد عبد الرحيم27238
7248############سوهاجام المؤمنين ج شعزه احمد سيد محمد27239
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5235############سوهاجام المؤمنين ج شعزه عصمت فهمى محمد27240
6137############سوهاجام المؤمنين ج شعزه فتحى محمود عبد الرحمن27241
4732############سوهاجام المؤمنين ج شعال محمد احمد محمد27242
4030############سوهاجام المؤمنين ج شعلياء جمال احمد احمد27243
6537############سوهاجام المؤمنين ج شعلياء ناصر سيد عبد الرحيم27244
7046############سوهاجام المؤمنين ج شعواطف حسين صديق عبد الاله27245
6645############سوهاجام المؤمنين ج شغاده البدري حسنى على27246
4432############سوهاجام المؤمنين ج شفاطمه ابو السعود حافظ عبد الرحيم27247
4437############سوهاجام المؤمنين ج شفاطمه احمد امبابى عبد الحميد27248
6238############سوهاجام المؤمنين ج شفاطمه محمد محمود احمد27249
7251############سوهاجام المؤمنين ج شفاطمه نورالدين حسن جابر27250
6536############سوهاجام المؤمنين ج شفايزه احمد محمد احمد27251
7248############سوهاجام المؤمنين ج شفبرونيا عاطف سمير ابراهيم27252
6337############سوهاجام المؤمنين ج شفرحه ابوعاشور ثابت احمد27253
4838############سوهاجام المؤمنين ج شفرحه سيد صالح ثابت27254
4737############سوهاجام المؤمنين ج شفرحه عبد الباسط فهمى احمد27255
5336############سوهاجام المؤمنين ج شفرحه كامل حسن احمد27256
7658.5############سوهاجام المؤمنين ج شفلاير وليد سمير جرس27257
7459.5############سوهاجام المؤمنين ج شقدريه سمير كامل سدره27258
6040############سوهاجام المؤمنين ج شكريمه احمد على محمد27259
7045############سوهاجام المؤمنين ج شكريمه احمد فراج احمد27260
5739############سوهاجام المؤمنين ج شكريمه صابر عبده عبد الحميد27261
5937############سوهاجام المؤمنين ج شلبنى عبد الحميد محمد عبد الحميد27262
7646############سوهاجام المؤمنين ج شماريانا ابراهيم راغب عبد الشهيد27263
7247############سوهاجام المؤمنين ج شمارينا كمال كامل نجيب27264
7347############سوهاجام المؤمنين ج شمارينا مساك ابراهيم مساك27265
5339############سوهاجام المؤمنين ج شمايسه على حسني على27266
6330############سوهاجام المؤمنين ج شمرنا ياسر احمد سيد27267
6536############سوهاجام المؤمنين ج شمروه محمد صابر محمود27268
8058.5############سوهاجام المؤمنين ج شمريم احمد على محمد27269
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5935############سوهاجام المؤمنين ج شمريم رجب محمد عبد العال27270
7659############سوهاجام المؤمنين ج شمريم مجدى ناجى ناشد27271
7858############سوهاجام المؤمنين ج شمريم وحيد سمير جرس27272
5134############سوهاجام المؤمنين ج شملك احمد فؤاد خلف27273
7857############سوهاجام المؤمنين ج شملك البدرى احمد خليل27274
7444############سوهاجام المؤمنين ج شملك سمير محى الدين احمد27275
6140############سوهاجام المؤمنين ج شملك عادل جاد محمود27276
6550############سوهاجام المؤمنين ج شملك عادل فتحى عثمان27277
7342############سوهاجام المؤمنين ج شملك عبد الفتاح محمود عبد الحميد27278
6335############سوهاجام المؤمنين ج شملك ياسر عبد العال محمد27279
7756############سوهاجام المؤمنين ج شمنار احمد سيد محمود27280
6551############سوهاجام المؤمنين ج شمنار اشرف يوسف نجدى27281
6952############سوهاجام المؤمنين ج شمنار حسن يوسف حسن27282
7856############سوهاجام المؤمنين ج شمنار خالد ابراهيم على27283
6556############سوهاجام المؤمنين ج شمنار محمد احمد عثمان27284
8060############سوهاجام المؤمنين ج شمنار محمود عبد الحميد جبالى27285
6557############سوهاجام المؤمنين ج شمنار ممدوح محمود عبد الاله27286
7248############سوهاجام المؤمنين ج شمنار ناصر سعد محمد27287
5240############سوهاجام المؤمنين ج شمنصوره حسن هريدى محمود27288
7859.5############سوهاجام المؤمنين ج شمنه هللا احمد محمد عبد الراضى27289
79.560############سوهاجام المؤمنين ج شمنه هللا ايمن عبد العاطي محمد27290
7657############سوهاجام المؤمنين ج شمنه هللا ايمن يوسف رجب27291
7756############سوهاجام المؤمنين ج شمنه هللا جمال جابر متولى27292
78.558############سوهاجام المؤمنين ج شمنه هللا خالد احمد سيد27293
6853############سوهاجام المؤمنين ج شمنه هللا عبد الرحمن علي محمد27294
7055############سوهاجام المؤمنين ج شمنه هللا عبد الرحيم عبد العال عبد الاله27295
7558############سوهاجام المؤمنين ج شمنه هللا مخيمر عبد العواض محمد27296
5840############سوهاجام المؤمنين ج شمنه ضاحى حسن احمد27297
6244############سوهاجام المؤمنين ج شمنه محمد بكر محمد27298
5447############سوهاجام المؤمنين ج شمنه موسى سيد موسى27299
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6240############سوهاجام المؤمنين ج شمها حسن سعد عبد الرحيم27300
7145############سوهاجام المؤمنين ج شمى حسنى محمود على27301
5449############سوهاجام المؤمنين ج شميار سعد عبد الرحيم محمود27302
4951############سوهاجام المؤمنين ج شميرفت محمود محمد عبد العال27303
4951############سوهاجام المؤمنين ج شنانسى خلف فهمى صابر27304
6151############سوهاجام المؤمنين ج شنجاه سيد على محمد27305
7758############سوهاجام المؤمنين ج شنجالء على احمد زايد27306
7758############سوهاجام المؤمنين ج شندا عادل محمد سيد27307
7357############سوهاجام المؤمنين ج شندا محمد انور عقل27308
6645############سوهاجام المؤمنين ج شندا محمود عبد المنعم فلفل27309
7144############سوهاجام المؤمنين ج شندا ياسر محمد محمود27310
7456############سوهاجام المؤمنين ج شندى جاب هللا ربيعى متولى27311
6654############سوهاجام المؤمنين ج شندى حسن على حسن27312
6149############سوهاجام المؤمنين ج شندى كامل محمد توفيق27313
7355############سوهاجام المؤمنين ج شندى محمد خلف عبد الرحمن27314
7958.5############سوهاجام المؤمنين ج شندى محمد عبد الالء عبد النعيم27315
8059############سوهاجام المؤمنين ج شندى محمود عبد العزيز محمود27316
7246############سوهاجام المؤمنين ج شندى ممدوح يونس مغربى27317
6647############سوهاجام المؤمنين ج شندى منصور عبد الظاهر محمد27318
5246############سوهاجام المؤمنين ج شنسمه صبري ثابت ابو النجا27319
6241############سوهاجام المؤمنين ج شنعمات حسن محمد عبد العال27320
6144############سوهاجام المؤمنين ج شنها قاسم عبد الرحيم سيد27321
6635############سوهاجام المؤمنين ج شنهى البدرى سعد حسان27322
6838############سوهاجام المؤمنين ج شنهى عبد العزيز جاد محمد27323
7754############سوهاجام المؤمنين ج شنورا البدري عبد الفتاح عبد الباسط27324
7657############سوهاجام المؤمنين ج شنوره محمد عبد الراضى محمود27325
7754############سوهاجام المؤمنين ج شنورهان حسنى صالح عبد الرحيم27326
79.550############سوهاجام المؤمنين ج شنورهان رافت ابو النجا قاسم27327
7951############سوهاجام المؤمنين ج شنورهان رفعت عبد الراضى محمود27328
5835############سوهاجام المؤمنين ج شنورهان صابر جابر محمد27329
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7950############سوهاجام المؤمنين ج شنورهان عصمت فتحى محمد27330
6144############سوهاجام المؤمنين ج شنورهان عنتر يحى عالم27331
7538############سوهاجام المؤمنين ج شنورهان ناصر ثابت عبد الرحيم27332
7345############سوهاجام المؤمنين ج شنيره دسوقى على دسوقى27333
5041############سوهاجام المؤمنين ج شنيفين فؤاد اسحق قديس27334
7033############سوهاجام المؤمنين ج شهاجر حربى محمد احمد27335
4633############سوهاجام المؤمنين ج شهاجر ناصر عبد الرحيم قاسم27336
5641############سوهاجام المؤمنين ج شهايدى عبد الحميد احمد احمد27337
7045############سوهاجام المؤمنين ج شهايدى على امين على27338
5236############سوهاجام المؤمنين ج شهايدي مصطفى علي صابر27339
7956############سوهاجام المؤمنين ج شهبه الهندى عالم علم الدين27340
5840############سوهاجام المؤمنين ج شهبه خالد فهمى عبد الحميد27341
7554############سوهاجام المؤمنين ج شهبه سعد محمد زايد27342
7346############سوهاجام المؤمنين ج شهبه مصطفى سيد عبد الحميد27343
5645############سوهاجام المؤمنين ج شهدى قدري حامد عبد الاله27344
7556############سوهاجام المؤمنين ج شهدير حاتم فتحى على27345
6656############سوهاجام المؤمنين ج شهدير عادل فهمي صابر27346
7858.5############سوهاجام المؤمنين ج شهدير محمد عبد الفتاح على27347
5252############سوهاجام المؤمنين ج شهديه محمود عبد المنعم عبد الحميد27348
78.558.5############سوهاجام المؤمنين ج شهند احمد فؤاد عوض27349
7157############سوهاجام المؤمنين ج شهيا عادل عبد الاله محمد27350
7150############سوهاجام المؤمنين ج شورده البدري مصطفى على27351
7453############سوهاجام المؤمنين ج شوفاء طارق جمال عبد الناصر محمود27352
7247############سوهاجام المؤمنين ج شوفاء على محمد حسن27353
7454############سوهاجام المؤمنين ج شوالء سيد فرغلى محمد27354
6553############سوهاجام المؤمنين ج شياسمين جمال رشاد محمد27355
79.560############سوهاجام المؤمنين ج شياسمين حسن محمود منصور27356
5255############سوهاجام المؤمنين ج شياسمين محمد خليفه محمد27357
7858.5############سوهاجام المؤمنين ج شياسمين محمد عبد الرحيم محمد27358
6052############سوهاجام المؤمنين ج شياسمين محمود عبد العال علم الدين27359
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7557############سوهاجام المؤمنين ج شياسمين نورالدين عبد الحميد حسن27360
4731############سوهاجنجع القنطرة االعداديةابراهيم عادل ابراهيم محمد27361
7354############سوهاجنجع القنطرة االعداديةاحمد صابر احمد عبد الاله27362
4532############سوهاجنجع القنطرة االعداديةاحمد على سعد سيد27363
7457############سوهاجنجع القنطرة االعداديةاحمد محمد سعد صابر27364
4239############سوهاجنجع القنطرة االعداديةاحمد محمد عبده عبد الرحمن27365
6039############سوهاجنجع القنطرة االعداديةاحمد محمود حسن محمود27366
4537############سوهاجنجع القنطرة االعداديةاحمد وحيد كامل محمد27367
4330############سوهاجنجع القنطرة االعداديةجابر طلعت جابر سيد27368
4731############سوهاجنجع القنطرة االعداديةجمال محمد عبد العليم سيد27369
4331############سوهاجنجع القنطرة االعداديةجويد عبد العال جويد حسنين27370
4530############سوهاجنجع القنطرة االعداديةحازم لطفى عبد الحميد احمد27371
4331############سوهاجنجع القنطرة االعداديةحسن عصام عبد الرحيم خلف هللا27372
4132############سوهاجنجع القنطرة االعداديةحسن فتحى رضوان عبد العال27373
4232############سوهاجنجع القنطرة االعداديةحسن محمد حسن محمد27374
4232############سوهاجنجع القنطرة االعداديةحسنى جابر احمد شحاته27375
4935############سوهاجنجع القنطرة االعداديةحمدى احمد السيد عبد الواحد27376
6241############سوهاجنجع القنطرة االعداديةخالد ايمن عبد الفتاح عبد الهادى27377
4841############سوهاجنجع القنطرة االعداديةرشاد اشرف رشاد محمد27378
6848############سوهاجنجع القنطرة االعداديةعبد الرحمن محمد عبد الباقى عبد السميع27379
4736############سوهاجنجع القنطرة االعداديةعبد العزيز عبده احمد ثابت27380
4336############سوهاجنجع القنطرة االعداديةعبد الغفور محمود عبد العال مهران27381
6447############سوهاجنجع القنطرة االعداديةعبد هللا محمد صادق عبد اللطيف27382
4647############سوهاجنجع القنطرة االعداديةعبد هللا يحي حافظ عبد اللطيف27383
5436############سوهاجنجع القنطرة االعداديةعبد المنعم محمد عبد المنعم محمود27384
5442############سوهاجنجع القنطرة االعداديةعز خلف ثابت سيد27385
6252############سوهاجنجع القنطرة االعداديةعالء عصام حسن محمد27386
4934############سوهاجنجع القنطرة االعداديةعلى احمد محمود احمد27387
6443############سوهاجنجع القنطرة االعداديةعلى صبرى احمد محمد27388
4939############سوهاجنجع القنطرة االعداديةغالب السيد جويد عبد الغنى27389
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5141############سوهاجنجع القنطرة االعداديةفارس ممدوح يوسف صادق27390
5041############سوهاجنجع القنطرة االعداديةفرج فريد قاسم هريدى27391
4940############سوهاجنجع القنطرة االعداديةمحمد اشرف رشاد محمد27392
4844############سوهاجنجع القنطرة االعداديةمحمد جالل عالم احمد27393
4536############سوهاجنجع القنطرة االعداديةمحمد جمال السيد مهران27394
4634############سوهاجنجع القنطرة االعداديةمحمد رمضان عبد المنعم محمد27395
4839############سوهاجنجع القنطرة االعداديةمحمد فوزى عبد العال بخيت27396
4541############سوهاجنجع القنطرة االعداديةمحمد محمود عبد النعيم شحاته27397
7358.5############سوهاجنجع القنطرة االعداديةمحمود اسامه البدرى حامد27398
4942############سوهاجنجع القنطرة االعداديةمحمود حسنى سيد احمد27399
4936############سوهاجنجع القنطرة االعداديةمحمود نور فؤاد عيد27400
5948############سوهاجنجع القنطرة االعداديةوائل ياسر عبد الحميد احمد27401
78.558############سوهاجنجع القنطرة االعداديةاحالم زكريا انور محمود27402
6751############سوهاجنجع القنطرة االعداديةامنيه محمد محمود عبد الجليل27403
6345############سوهاجنجع القنطرة االعداديةانوار عصام عبد الرحيم خلف هللا27404
6956############سوهاجنجع القنطرة االعداديةايمان احمد محمد حسين27405
6639############سوهاجنجع القنطرة االعداديةايه احمد عبد المقصود عبد السالم27406
6255############سوهاجنجع القنطرة االعداديةبسمه عاطف محمود احمد27407
4743############سوهاجنجع القنطرة االعداديةبسمه محمود يونس عبد الرحمن27408
7059.5############سوهاجنجع القنطرة االعداديةحبيبه عالم خليفه على27409
7258.5############سوهاجنجع القنطرة االعداديةخلود حمدى خلف على27410
5852############سوهاجنجع القنطرة االعداديةدعاء بدرى على محمد27411
5134############سوهاجنجع القنطرة االعداديةدنيا الضبع ابو السعود عبد الموجود27412
6539############سوهاجنجع القنطرة االعداديةدنيا محمد جابر محمد27413
7258.5############سوهاجنجع القنطرة االعداديةدينا احمد سيد عبد الجابر27414
7053############سوهاجنجع القنطرة االعداديةدينه كامل محمد محمد27415
7248############سوهاجنجع القنطرة االعداديةرحاب ياسر خلف على27416
7056############سوهاجنجع القنطرة االعداديةرحمه رجب احمد عبد السميع27417
6853############سوهاجنجع القنطرة االعداديةرحمه خلف محمود عبد اللطيف27418
5342############سوهاجنجع القنطرة االعداديةرحمه سمور صابر خلف هللا27419
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6748############سوهاجنجع القنطرة االعداديةرحمه محمد السيد محمد27420
6153############سوهاجنجع القنطرة االعداديةسلوى احمد عبد المنعم محمود27421
6853############سوهاجنجع القنطرة االعداديةسها محمد عباس احمد27422
7259.5############سوهاجنجع القنطرة االعداديةسهام صفوت محمود حسن27423
5337############سوهاجنجع القنطرة االعداديةشرين سيد خميس هريدى27424
4840############سوهاجنجع القنطرة االعداديةشريهان ناصر سعد عبد الموجود27425
6650############سوهاجنجع القنطرة االعداديةشيماء صبرى سعد احمد27426
4839############سوهاجنجع القنطرة االعداديةعطيات سالم محمود ابراهيم27427
78.559.5############سوهاجنجع القنطرة االعداديةفاطمه عاطف محمد احمد27428
6644############سوهاجنجع القنطرة االعداديةفرحه ممدوح عبد الرحيم عبد الموجود27429
5846############سوهاجنجع القنطرة االعداديةمديحه حمدى احمد عبد الاله27430
7660############سوهاجنجع القنطرة االعداديةمروه عصام عبد العال محمد27431
6646############سوهاجنجع القنطرة االعداديةمروه عيسى عبد العال مهران27432
5842############سوهاجنجع القنطرة االعداديةمكه ايمن سيد عبد العزيز27433
6340############سوهاجنجع القنطرة االعداديةمنه هللا على عبد العال محمد27434
5842############سوهاجنجع القنطرة االعداديةمنى رمضان احمد محمد27435
7249############سوهاجنجع القنطرة االعداديةمها كامل محمد محمد27436
6852############سوهاجنجع القنطرة االعداديةندى صبرى حلمى بريقى27437
6855############سوهاجنجع القنطرة االعداديةنهى محمد عباس احمد27438
6146############سوهاجنجع القنطرة االعداديةهاله حمدى يوسف صادق27439
7459.5############سوهاجنجع القنطرة االعداديةهاله على حماد عبد السميع27440
6450############سوهاجنجع القنطرة االعداديةهند قدرى عباس احمد27441
6146############سوهاجنجع القنطرة االعداديةهويدا نور فؤاد عيد27442
7960############سوهاجنجع القنطرة االعداديةوالء جمال سعد عبد الموجود27443
7351############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينابراهيم اسعد احمد محمود27444
7860############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد ابوضيف عبد الرحيم ابوضيف27445
6846############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد اسعد حافظ عثمان27446
6750############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد اسعد حنفى عبد الرحمن27447
5940############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد السيد محمد احمد27448
5240############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد الهاني عبد الموجود هندي27449
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7959############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد امام حامد احمد27450
7350############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد تيمور محمد منصور27451
6544############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد جمال احمد السيد27452
7847############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد حازم رشاد على27453
7045############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد حازم سمير عبد الرحيم27454
7852############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد حامد كامل صابر27455
6544############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد حماد كامل صابر27456
4837############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد خالد احمد ضيف27457
7550############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد رجب يونس ابوزيد27458
6036############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد سعد قريشى السيد27459
7141############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد طارق السيد قاسم27460
5139############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد عاطف عصران بكر27461
4937############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد عبد الرحيم محمد مطاوع27462
6141############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد عبد الاله خلف احمد27463
7648############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد على احمد ابو النور27464
6038############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد علي عوض مزيد27465
5349############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد كرم احمد مصطفى27466
7754############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد كمال فتحى احمد27467
4442############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد محمد محمود عبد الرحمن27468
6346############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد محمود احمد محمد27469
7455############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد محمود انور عنانى27470
5239############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد محمود محمد احمد27471
7554############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد محمود محمد فرغل27472
4637############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد مصطفى لطفى محمد27473
7448############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد مصطفى محى الدين ابورحاب27474
7654############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد ممدوح السيد عبد الاله27475
7347############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد ممدوح محمد عبد الكريم27476
5143############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد ناصر صابر عباس27477
7353############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناحمد وائل خليل محمد27478
4945############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناسامه خلف محمود عبد الرحمن27479
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7759############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناسامه عبد الاله محمود علي27480
6943############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناسامه محمد صابر سرور27481
7046############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناسامه نبيه محمد احمد27482
7960############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناسالم احمد السيد احمد27483
6251############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناسالم احمد امبابى محمد27484
5543############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناسالم احمد محمود السيد27485
6040############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناسالم عبد الرحمن حامد عبد الرحمن27486
5845############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناسالم عصران خلف محمود27487
7052############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناسالم عالء عبد الرحمن احمد27488
5338############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناسالم ممدوح محمود ابو اليزيد27489
5541############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناسماعيل ناصر عبد الحفيظ عبد الغفار27490
6846############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينالحسن علي خيري ابراهيم27491
5638############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينالسيد جمال السيد عبد المجيد27492
ضان السيد محمد27493 6742############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينالسيد رم
7440############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينالسيد عادل كامل محمد27494
5246############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينالشعراوى خالد السيد حسن27495
8058############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينامير عبد الرحيم احمد السيد27496
7353############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينانور احمد انور عنانى27497
79.557############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنيناياد مؤمن رشاد السيد27498
4844############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينايمن ضاحى احمد قنديل27499
6144############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينايهاب خالد تعلب السيد27500
7146############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينبرسوم ظريف رسمى صادق27501
6642############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينبكرى ايمن بكرى محمود27502
6541############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينتامر ممدوح محمود ابو اليزبد27503
5639############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينجمال احمد اسماعيل السيد27504
5044############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينحازم جمال السيد على27505
6644############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينحسام عبد الحميد محمد الحداد27506
4932############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينحسام محمد احمد محمد27507
6537############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينحسن عبد العال حسن عبد العال27508
6048############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينحسين احمد محمود مهدي27509
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7656############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينحسين اسامه خلف محمد27510
5436############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينحسين اشرف خلف عبد الاله27511
6947############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينحسين عثمان رشاد محمد27512
صغير حميد محمد27513 4534############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينحميد ال
5137############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينخالد اكرام محمد امين27514
7343############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينخالد شحاته رجب خليفه27515
5437############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينخالد عمرو احمد عبد الموجود27516
5230############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينخالد محمود عبد الرحمن خليل27517
5733############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينخليل السيد شحاته السيد27518
7555############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينرشدى محمد رشدى ابوضيف27519
4737############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينرشدى ممدوح رشدى محروس27520
5942############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينرفعت حازم رفعت على27521
79.560############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينزياد اشرف سعد خليفه27522
ضان رجب محمد27523 اد رم 4535############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينزي
5635############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينزياد محمود احمد عبد اللطيف27524
4830############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينسعد حسام سعد صديق27525
5050############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينسيف االسالم ناصر محمود اسماعيل27526
7658############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينشريف محمود حسن احمد27527
4554############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينصبرى خالد عبد العال عبد الموجود27528
5850############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينصبري احمد محمد السيد27529
6445############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينطارق احمد جمال الدين احمد27530
4939############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينطارق امسامح شعبان احمد27531
5038############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعامر محمد محمد احمد27532
7252############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبد الحميد خالد محمود بهي الدين27533
7859.5############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبد الحميد رافت عبد الحميد عبد الرحيم27534
7658############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبد الحميد رجب شحاته محمود27535
4744############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبد الرحمن خالد السيد عبد الاله27536
7557############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبد الرحمن عادل عبد الرحمن شحاته27537
7459.5############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبد الرحمن محمد قرقار السيد27538
6248############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبد الرحيم احمد عبد الرحيم السيد27539
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6951############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبد الرحيم ناصر عبد الرحيم احمد27540
7853############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبد الكريم عاطف احمد عبد الكريم27541
4852############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبد الكريم محمد الخطيب عبد القادر27542
7660############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبد هللا احمد احمد محمد27543
6755############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبد هللا احمد يوسف احمد27544
6245############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبد هللا اسعد مرعى مهدى27545
4742############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبد هللا خلف مرسى يوسف27546
5341############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبد اللـه رمضان محمد احمد27547
5338############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبد هللا عاطف عصران بكر27548
4537############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبد هللا عالء حفظى عثمان27549
6234############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبد هللا لدهم ابو السعود عبد الرحيم27550
7646############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبد هللا محمد عبد الرحيم ابراهيم27551
7344############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبد الوهاب حسانين احمد عبد الوهاب27552
4831############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعبدهلل احمد محمود محمد27553
4333############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعالء ناصر محمد السيد27554
6543############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعلى اسعد على احمد27555
78.558############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعلى حماد محمد عبد الموجود27556
7549############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعلي احمد علي عليو27557
ن العابدين السيد عبد الفتاح27558 6538############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعلي زي
7657############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعمر احمد مصطفي محمود27559
7145############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعمر جمال محمود محمد27560
7653.5############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعمر محمود عمر محمود27561
7557############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعمرو خالد عبد الرحمن الجيالنى27562
7852############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعمرو خالد عبد الرحيم ابراهيم27563
7042############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينعمرو هاشم محمود علي27564
5240############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينفارس شحاته عطاهللا عطيه27565
5037############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينفايز اشرف محمد احمد27566
5037############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينفريد جوهري رجب ابوزيد27567
5936############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينكريم احمد مصطفى محمود27568
6045############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينكريم اشرف خليل محمد27569
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6454############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينكريم عاطف احمد عبد الحكيم27570
4140############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينكريم عبد العال محمد بدر27571
4038############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد احمد الديب السيد27572
4336############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد احمد السيد احمد27573
4246############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد احمد سراج رياض27574
4838############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد احمد محمد عبد الرحمن27575
7254############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد اشرف خالف احمد27576
7455############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد االمام علي محمد27577
5136############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد االمير السيد محمد27578
7348############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد السيد محمود بهي الدين27579
4640############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد ايمن السيد عبد الاله27580
4438############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد بسيونى السيد احمد27581
7352############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد ثروت عبد الحميد احمد27582
5338############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد حازم رفعت على27583
6839############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد حافظ عبد الحميد عبد الحافظ27584
6549############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد خلف السيد احمد27585
5340############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد رشدى حماد مصطفى27586
4436############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد رمضان عبد الرحيم حسن27587
5435############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد شريف محمود عبد العزيز27588
4545############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد صديق احمد محمد27589
5343############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد صالح الدين مهران منصور27590
7054############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد صالح فرغل محمد27591
7047############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد صالح محمد احمد27592
4632############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد ضاحى خلف السيد27593
4742############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد عادل حسنين عبد المنعم27594
5438############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد عاطف محمد توفيق27595
7447############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد عبد الحميد سعد عبد الرحيم27596
7654############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد عبد الرحمن احمد تمام27597
7559.5############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد عبد المعطى خلف مزيد27598
4433############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد عبد الموجود الضبع عبد الموجود27599
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4932############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد عصام محمد عبد الموجود27600
4934############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد عالء الدين محمد على27601
5132############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد كمال السيد محمد27602
5837############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد محمود محمد زيدان27603
4833############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد مظهر حسن راضى27604
6634############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد ياسر عبد الرحمن على27605
6734############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمود السيد محمود احمد27606
6733############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمود حازم احمد ابو الحمد27607
7039############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمود حسن عبد هللا محمود27608
78.560############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمود رشاد محمود محمد27609
5932############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمود شريف محمود عبد العزيز27610
5949############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمود شعبان عطاهلل عطيه27611
7657############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمود طارق عبد الرحمن الجيالنى27612
5445############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمود عبد الحميد السيد احمد27613
7754############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمود عبد الرحيم عبد الموجود حميد27614
4747############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمود على جمال محمود على27615
5949############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمود على محمود ابو الحسن27616
6048############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمود على محمود محمد27617
5142############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمود محمد حافظ منصور27618
5542############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمود وائل محمود توفيق27619
79.553############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمصطفى احمد عبد الرحيم حسن27620
6250############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمصطفى احمد محمد الحداد27621
7952############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمصطفى السيد محمود السيد27622
6148############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمصطفى عبد الهادى محمود عبد الهادى27623
7150############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمصطفى محمد مصطفى محمود27624
4949############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمصطفى محمود جمال احمد27625
5141############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمصطفى محمود خلف عبد النعيم27626
5141############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمصطفى محمود على عبد الرحيم27627
4846############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمصطفى محمود على محمد27628
5546############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمصطفى محمود محمد محمود27629
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5746############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمصطفى محمود مصطفى السيد27630
6952############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمصطفى هاشم يوسف محمود27631
7243############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمصطفي كرم فتحي كيالني27632
6235############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمصعب عزوز محمد توفيق27633
ه27634 ضان عقل جادال 6437############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمعاذ رم
7656############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمعتز ايمن عبد الرحيم عبد الحليم27635
78.556############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينهاشم احمد محمود هاشم27636
4833############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينهشام سمير قاسم على27637
7244############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينهشام محمد محمود درويش27638
6643############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينيحيى صديق محمود حسنين27639
4537############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينيحيى عبد المجيد احمد فرج27640
7959############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينيحيى محمد احمد يونس27641
7958############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينيحيى مؤمن احمد حماد27642
7756############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينيوسف احمد عبد الحفيظ محمود27643
7656############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينيوسف حسن محمد حسن27644
4740############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينيوسف عنانى عنانى عليو27645
7255############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسابتسام خالد فاروق قريشى27646
7758############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساحسان زكي فايز عبد الحكيم27647
6041############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساحالم محمود على محمود27648
6048############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساروه وليد سليمان ضرار27649
6846############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساروى محمد احمد سالمان27650
6941############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساسراء احمد محمد احمد27651
7560############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساسراء احمد محمود احمد27652
6955############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساسراء حلمي كمال عبد الموجود27653
5536############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساسراء عزت رشاد محمد27654
7158############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساسراء ممدوح خلف احمد27655
7556############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساسماء احمد هاشم عبد النعيم27656
7559############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساسماء اشرف محمد عباس27657
7349############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساسماء حسين عبد الرحيم حسين27658
5343############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساسماء خلف محمد محمود27659
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6357############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساسماء صالح ابو العز محمد27660
7860############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساسماء على السيد عارف27661
5537############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساسماء كارم محمود السيد27662
5038############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساسماء محمد خلف الحداد27663
78.560############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساسماء محمد عبد الحميد محمد27664
7456############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساسماء محمد فهمى عبد الحميد27665
6351############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساالء السيد احمد عبد الحميد27666
78.559############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساالء اهالل حافظ عبد هللا27667
7657############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساالء طاهر عبد الرحمن الجيالنى27668
5830############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسامال التونى احمد محمد27669
6937############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسامال بكر بغدادى احمد27670
7558############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسامل محمد السيد عبد المنعم27671
7154############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسامنه هشام عبد الجابر امين27672
6743############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساميره على حامد على27673
7352############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساميره محمد احمد علي27674
6737############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساميره هالل احمد السيد27675
4030############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسايمان اشرف عبد الرازق احمد27676
7555############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسايمان رافت سليمان محمود27677
5834############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسايمان رافت محمد قريش27678
7858############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسايمان شعبان بخيت محمود27679
6348############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسايمان محمد احمد احمد27680
6439############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسايمان محمد كامل صابر27681
7454############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسايه حسن فتحى حسين27682
7353############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسايه سعد محمود محمد27683
7146############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسايه ضاحى حامد عثمان27684
7449############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسايه فيصل احمد عتمان27685
7357############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسايه محمود حافظ محمد27686
7457.5############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسايه ممدوح محمد احمد27687
7760############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسبخيته فراج محمد عبد الرحمن27688
78.557############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسبسمه حسن السيد حسن27689

(353)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

5534############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسبسنت خليفه محمود سليمان27690
7859############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسبشاير خلف حمدان عبدربه27691
6037############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسجهاد سعد نجم الدين تمام27692
7453############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسجهاد محروس بكري محمد27693
7758############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسحبيبه شعبان السيد حسين27694
6032############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسحسناء عاطف احمد حنفى27695
7859.5############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسحفصه محمد عليو محمود27696
ب محمود27697 6036############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسحنان محمد رج
6538############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسخلود السيد شحاته السيد27698
7757############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسداليا حسام ماهر السيد27699
7133############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسداليا مصطفى حافظ عبد الحميد27700
7458############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسدعاء محمود صابر احمد27701
6737############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسدنيا عادل زكى احمد27702
6736############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسدنيا نفاز محمود ابوزيد27703
6537############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسدينا منصور احمد عبد الفتاح27704
7053############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسرحاب اسعد السيد علي27705
7447############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسرحاب عادل محمد عبد الحكيم27706
78.560############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسرحاب محمد الحداد عبد الرحيم27707
7558############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسرحمه محمد قناوى على27708
5434############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسرضه الشافعى نجم الدين تمام27709
6943############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسرقيه جاسر على محمد27710
6737.5############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسرقيه عماد السيد محمد27711
6735############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسرقيه محمود محمد راشد27712
6940############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسريهام خلف محمود محمد27713
7448############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسزينب راضي عبد الرؤوف عرفه27714
6932############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسزينب عبد العال احمد جادالرب27715
ش27716 نب محمد احمد دروي 4937############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسزي
7755############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسزينب مظهر خليفه يونس27717
6637############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسزينب ناصر محمد السيد27718
7357############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسساره خالد محمد ابو الفتوح عبد الموجود27719
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6335############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسسحر نصر الدين ابو اليزيد فتح هللا27720
4732############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسسهام محمود توفيق محمد27721
7041############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسسوها عاطف عبد الحميد محمد27722
7344############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسشهد عبد اللطيف عنتر شحاته27723
3120############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسشهد عصام السيد احمد27724
7153############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسشهد محمود الحداد عبد الرحيم27725
5232############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسشيماء السيد محمد السيد27726
7444############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسشيماء جمال محمد احمد27727
5939############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسشيماء حمدان محمد تايب27728
7148############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسشيماء عصام حامد السيد27729
7858.5############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسشيماء محمود السيد محمود27730
7459############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسصابرين احمد محمود خلف الـلـه27731
4732############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسعال حمدان محمد تايب27732
7753############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسفاطمه عاطف السيد محمد27733
7758############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسفاطمه عبد الرحيم احمد تمام27734
6741############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسفاطمه مسعود قريشى السيد27735
7150############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمارى بخيت جيد قلدس27736
7140############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمرفت عبد الرحيم السيد بكر27737
65.537############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمروه سعدالدين احمد محمد27738
6740############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمريم احمد ابو الحمد ايوب27739
5332############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمريم محمد عمر امبابى27740
7351.5############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمريم محمود عبد المعطى محمود27741
دان27742 ت محمد زي 6749############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمشيره راف
8059.5############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسملك جعفر احمد حسانين27743
6442############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسملك حامد على ادم27744
5136############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسملك خالد رشاد محمد27745
6450############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسملك صبرى خلف محمد27746
6740############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسملك عصام محمد محمد27747
ضان عباس27748 7859.5############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمنار احمد رم
6849############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمنار حلمى بكر فؤاد27749
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7960############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمنار صابر ابراهيم محمد27750
7659############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمنار عاطف عبد اللطيف عبد المتعال27751
7455############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمنار فرج السيد ابوزيد27752
7558############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمنار فيصل محمد على27753
5336############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمنار ممدوح عوض رشوان27754
6747############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمنار هريدى على حسن27755
7057############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمنه هللا صبرى محمد حسن27756
7247.5############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمنه هللا عصمت خلف احمد27757
68.548############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمنه علي احمد محمود27758
4938############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمنى احمد محمود قطب27759
7960############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمنى خلف السيد عبد الاله27760
4941############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسمها ممدوح فتحى خلف هللا27761
4836############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسميار نفاذ احمد منصور27762
4833############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسناديه محمد شعبان محمد27763
7555############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسنجاه احمد محمد حسن27764
5035############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسنجوي احمد عبد هللا عبد هللا27765
6549############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسندا جمال محمد خليفه27766
78.559############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسندا خالد احمد محمود27767
5336############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسندا خالد حسين محمود27768
7545############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسندا عبد الرحيم مهران احمد27769
6538############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسندا عزالدين محمد عبد الحميد27770
7757############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسنرمين شريف صالح محمد27771
6952############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسنسمه مصطفى محمود احمد27772
5837############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسنعمه منصور السيد حسن27773
7351############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسنورا احمد صابر ابوزيد27774
7757.5############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسنوران محمد احمد اسماعيل27775
7141############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسنوره احمد على حسين27776
7758.5############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسنورهان رمضان رجب محمد27777
7859############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسنورهان محمد عبد الرحيم محمود27778
7857############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسهاجر احمد صادق احمد27779
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7658############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسهاجر مازن عبد االخر عبد الموجود27780
6247############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسهايدى احمد حامد محمد27781
7852############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسهدايات رجب محمد عوض27782
6433############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسهناء شحاته خلف احمد27783
6846############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسهند عادل احمد السيد27784
7860############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسهيام صديق احمد السيد27785
6044############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسوالء صابر بخيت عوض27786
7857############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسوالء محمد فرغل عبد الكريم27787
7456############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسوالء محمود بكر ابراهيم27788
7858############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونسيارا احمد محمود بهي الدين27789
7754############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىابانوب امجد حليم سولاير27790
6251############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىابانوب نشات نعيم شكر هللا27791
7351############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىابرام رافت عبيد يشوت27792
5248############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىابراهيم احمد عبد المجيد احمد27793
6552############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىاحمد السيد احمد عبد العال27794
7850############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىاحمد السيد عبد الاله محمد27795
4956############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىاحمد ايمن كامل عطيه27796
78.558############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىاحمد حمدوه محمد علي27797
4354############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىاحمد حمدي رضوان محمد27798
6451############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىاحمد حمدي عبد الهادي محمد27799
7856############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىاحمد رمضان السيد احمد27800
4853############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىاحمد شعبان فرغلي محمد27801
6155############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىاحمد صبرى احمد محمد27802
5553############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىاحمد محمد كمال الدين فاضل27803
7556############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىاحمد محمود محمد عبد المطلب27804
7060############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىاشرف ابراهيم محمود فهمي27805
7258############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىاالمير احمد محمد محمد27806
4046############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىاندرو سمير فهمى فهيم27807
7960############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىباخوم جميل امين عيسي27808
4842############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىتوماس سامي حليم امين27809
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8060############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىجالل احمد جالل ادم27810
00############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىحازم خالد عبد العال محمود27811
7344############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىحلمي حسن حلمي احمد27812
7453############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىضياء محمد محمود عبد الرحيم27813
7954############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىعبد الرحمن محمود حنفى محمود27814
79.553############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىعبد هللا عطا كامل احمد27815
6444############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىعبد هللا عالء عبد الراضي عبد الجواد27816
4136############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىعبد هللا محمد محمود محمدين27817
6342############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىعبد هللا ياسر محمد علي27818
5146############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىعز الدين محمد السيد محمد27819
5737############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىعلى صبرى خلف السيد27820
5335############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىعلى ناصر على عبد المنعم27821
7960############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىعلي احمد عبد الاله احمد27822
8060############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىفادي عصام جريس تامر27823
7759.5############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىكيرلس اشرف عزيز تادرس27824
7857############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىكيرلس انيس فخري موسى27825
7760############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىكيرلس بشاي سمير بشاي27826
7053############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىكيرلس كرم ملسن ذاكي27827
6146############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىكيرلس ناجح جميل امين27828
78.557############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىكيرلس نصيف لمعي لبيب27829
79.558############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمحمد احمد حلمى احمد27830
7749############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمحمد حسن محمد علي27831
7554############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمحمد حمدي رضوان همام27832
7858.5############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمحمد فوزي محمد عبد الغاطي27833
5240############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمحمد كمال عارف عبد الموجود27834
6442############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمحمد مصطفي لطفي السمان27835
4240############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمحمد نشات خلف الورداني27836
5345############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمحمود احمد محمود همام27837
4030############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمحمود حمدى محمد محمد27838
6648############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمحمود محمد كمال الدين فاضل27839
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دين محمود ابو الحسن27840 5852############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمحمود نورال
6841############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمختار السيد مختار عبد النعيم27841
5950############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمختار ممدوح عبد العال عبد المنعم27842
7656############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمصطفى عالء محمد عبد المجيد27843
7154############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمصطفي محمود محمد محمود27844
7253############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمنتصر عبد العال محمد علي27845
7852############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمهند عز الدين محمود احمد27846
6653############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمينا عيسي امين عيسي27847
6151############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىهدرا ماهر سعيد منصور27848
5652############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىيس نان انور جاد هللا27849
7654############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىيسي راقت فلتاؤوس جوهر27850
7856############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىيسي طلعت فلتاؤوس جوهر27851
7557############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىيسي محروص حليم شفيق27852
6148############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىيوسف ايمن عبد الراضي عبد الجواد27853
4547############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىيوسف شعبان السيد السمان27854
8059############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىيوسف فتح هللا حسين السيد27855
7047############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىاسراء عادل السيد علي27856
7245############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىاسراء عبد المنعم محمد عبد المنعم27857
6642############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىاسماء الكبير طه ابو ضيف27858
6754############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىامينه طه عبد اللطيف احمد27859
79.560############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىاناسيمون امين سمير بشاي27860
7460############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىاناسيمون سمير صليب جوهر27861
7154############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىانجي كريم ذكري نجيب27862
5640############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىايمان حمدي احمد عبد المجيد27863
5142############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىايمان خالد عزوز محمد27864
7659.5############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىايمان طه عمار عبد الحافظ27865
8060############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىايه محمد احمد محمود27866
5534############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىحفصه محمود احمد محمود27867
7549############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىخلود صالح الدين السيد عزيز27868
7558############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىدميانه روماني عويضه اقالديوس27869
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5836############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىدميانه ناجي مهاود حكيم27870
78.558.5############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىرانيا حسن كامل حسن27871
5753############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىرحاب حسن عبد الحميد عبد المطلب27872
7956############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىرحاب عبد الحميد عبد المجيد احمد27873
5948############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىرضا جمال احمد محمد27874
7652############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىرضوى رشدى مختار عبد النعيم27875
7959############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىرضوي عبد هللا جعفر عبد هللا27876
7548############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىريموندا جيد جويد جيد27877
7653############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىريموندا كرمي بشري جابر27878
79.560############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىزهوه عصام الدين احمد عبد المجيد27879
79.558.5############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىزهوه محمد احمد محمد العارف27880
5746############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىزينب مرعي عبد اللطيف عطيه هللا27881
8060############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىساره السيد حمدي احمد27882
7855############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىساره خلف ميخائيل جوهر27883
79.560############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىساره عاطف جميل مهني27884
7659############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىساره ناجح عبد الحميد محمد27885
5146############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىسالمه شعبان السيد السمان27886
78.559############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىسلفيا الفي عبده انور27887
4852############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىسها عاطف السيد عبد المنعم27888
6452############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىسيمون موسى متري موسي27889
7257############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىشهد حمدى العارف عبد الراضى27890
7759############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىشهد شعبان عبد اللطيف محمد27891
8060############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىشهد عادل خليفه احمد27892
79.560############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىشهد عالء ابو الفتوح احمد27893
6250############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىشيماء خلف احمد عبد الهادي27894
6546############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىعزه حمدي محمد السيد27895
5853############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىغاده محمود احمد عبد اللطيف27896
5552############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىفاتن صابر احمد مهني27897
4736############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىفاطمه ابو طالب احمد مجاهد27898
6039############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىفاطمه محمود عبد العال حماد27899
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7759############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىفاطه حشمت احمد محمد27900
5956############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىفيوال عطا مالك عبيد27901
5941############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىكرمينا ناصر خلف ناشد27902
8056############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىلمياء السيد عبد الاله محمد27903
4538############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىليلى خلف احمد على27904
6857############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمادونا سعد عياد اسكندر27905
7554############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمارتينا ثابت زخاري ثابت27906
ينا شحات ماهر بسطا27907 7346############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمارت
7152############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمارتينا صبحي ناشد بولس27908
5650############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىماريا عيد كمال جاد هللا27909
6848############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمروه محمد احمد محمد27910
5439############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمريانه جميل خليل جيد27911
4940############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمريم اسامه حماد عبد الجابر27912
6753############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمرينس خلف فخري عبد النور27913
5235############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىملك اشرف عبد اللطيف حنفي27914
6142############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىملك عاطف جمال محمد27915
5840############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمنار ناصر عبد العال حسن27916
5037############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمنه هللا عرفه حسانين حسان27917
8060############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمنه هللا عطيه السيد همام27918
7157############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمنى السيد على محمد27919
6557############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمها الظهري السيد حفني27920
7359############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمهرائيل اديب ميخائيل جوهر27921
6257############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمهرائيل اسحاق سرجيوس اسحاق27922
7657############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمهرائيل بخيت لمعي رزق27923
ف حسانين محمد27924 7255############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىمي عاط
5946############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىميرنا وليم فرنسيس جوهر27925
6350############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىناهد يحيى يونس حسان27926
7452############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىندي فتوح احمد حافظ27927
5852############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىندي محمد عبد العال احمد27928
5044############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىنها عاطف السيد عبد المنعم27929
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4546############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىنهي اشرف ابو الطاهر فراج27930
7858############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىهاجر عاطف محمد احمد27931
4645############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىهاله وحيد احمد عطا هللا27932
7151############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىهدي السيد عبد العال حماد27933
7752############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىهدي جاب هللا عبد الاله جاب هللا27934
7752############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىياسمسن شريف عبد الرحيم جاد المولى27935
6346############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىياسمسن يوسف على محمد27936
6948############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىياسمين شعبان فرغلي محمد27937
79.559############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىيوستينا ابراهيم فواد عزيز27938
6548############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىيوستينا سمير سعد حبيب27939
ق27940 7448############سوهاجحماد ابوالسنون للتعليم اساسىيوستينا مراد لحظي رز
رابانوب رتيب صادق غالى27941 6351############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رابانوب مدحت سعيد غالى27942 6651############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رابراهيم محمد امين عبد اللطيف27943 7546############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
راحمد حماد عبد النعيم عبد الكريم27944 5342############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
راحمد حمدى السيد فهمى27945 6446############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
راحمد على حسن على27946 7857############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
راسامه حمدى احمد عبد الاله27947 6147############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
راسالم حماده عبد الرحمن عبد اللطيف27948 8060############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
راسالم عمر احمد محمد27949 6446############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
راسماعيل حسن حداد حسن27950 6752############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رامير محمود عبد الرحمن محمود27951 7554############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رامين محمد عشرى عالم27952 4533############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رانطون رومانى عزيز جاد هللا27953 4942############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
راياد ايمن اسماعيل عبد العال27954 7758############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رايمن سامى صادق شحاته27955 5133############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
ربالل احمد عبد الحليم عبد الرحمن27956 6846############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رجمال بدران محمود محمد27957 5742############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رحجاج السيد محروص عبد الواحد27958 5452############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رحسام محمد عبد الرحمن عبد اللطيف27959 4744############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
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رخالد محمد ابو الوفا عبد القادر27960 6448############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
ررافت هدرا كامل عيسى27961 5441############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رريمون عيد بخيت برسوم27962 7853############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رطارق عمر عبد الاله احمد27963 7856############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رعبد الرازق عنتر محمود عبد الرازق27964 5438############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رعبد الرحمن السيد على محمد27965 5539############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رعبد الرحمن عبد الماجد عبد الغنى محمد27966 4944############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رعبد الرحمن عمر محمد امبابى27967 7660############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رعبد الرحمن ناجى متولى عبد البارى27968 7852############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رعبد هللا السيد محمد عبد العال27969 5041############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رعبد هللا حماده على حسين27970 4735############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رعبد هللا رشاد صبره عبد الاله27971 4634############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رعبد هللا سلطان احمد حسان27972 7949.5############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رعلى خلف احمد مرسى27973 5842############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رعلى طه خلف هللا عبد اللطيف27974 4835############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رعلى عنتر امين عبد اللطيف27975 5642############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رعمر محمد محمد عبد العال27976 4837############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رعمر نادى محمود عبد اللطيف27977 5337############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رفهد احمد على محمد27978 5737############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
ركريم قبيصى السيد احمد27979 5334############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
ركريم ناجى السيد عبد الحكيم27980 6850############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رماركو كرم سليمان عبيد27981 4638############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رمحمد السيد عبد الحميد محمد27982 4740############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رمحمد السيد محمد احمد27983 5740############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رمحمد ممدوح ابو الدهب احمد27984 4542############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رمحمد نصر محمد على27985 7858############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رمحمود صابر حنفى محمود27986 6648############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رمحمود صفوت صالح الدين محمد27987 78.559.5############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رمصطفى حماده شعبان عبد الاله27988 5134############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
صطفى خالد امين شبيب27989 رم 5342############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
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رمؤمن على محمد ابو الحسن27990 6554############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رهشام عصام السيد عبد الجواد27991 7254############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
ب كراس غطاس27992 ريسى رات 5038############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
ريوسف احمد ابوضيف سليمان27993 4943############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
راسراء محمد شهاب الدين محمد27994 5038############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
راسماء حسني عبد الحميد سليمان27995 6445############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رامانى مرزوق عبد الغنى احمد27996 5145############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رامل ابراهيم ابو الدهب احمد27997 4841############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رامنيه عبد الناصر محمد السيد27998 5349############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
راميره اسعد شوقى احمد27999 5244############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
راميره خالد احمد عبد العال28000 7349############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
راميره رفعت خلف السيد28001 4634############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
راميره فيصل كمال عبد السميع28002 5636############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
راميره محمد عبد المنعم عبد المنعم28003 7541############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رايمان السيد عبد الحفيظ محمد28004 6638############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رايه محمد احمد سالم28005 7240############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رجهاد ممدوح شمس الدين محى الدين28006 7037############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رحنان مصطفى عبد الاله محمد28007 4736############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رخلود احمد هاشم احمد28008 6940############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
ردعاء عباس كمال الدين ابراهيم28009 6242############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
ردنيا حجاج ضاحى محمود28010 6940############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
ضان مقصب احمد28011 ردنيا رم 4334############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
ررحاب السيد مرسى محمد28012 6639############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
ررضوى احمد فهمى محمد28013 6738############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
ررنا ايمن حامد متولى28014 5935############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رزينب محمد عيسى محمد28015 6835############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رساره السيد محمد عبد الاله28016 6550############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رسميه عبد الحميد عبد الاله السيد28017 6740############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رسها اشرف زكى احمد28018 6952############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رسوسو عبد الناصر محمد عبد الرحيم28019 7857.5############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
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رسومه خالد احمد محمد28020 6539############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رشرين ناصر السيد صبره28021 7860############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رشهد حمدى فتحى احمد28022 78.560############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رشهد ربيع عبد الحليم عبد الرحمن28023 7552############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رشهد عبد العال محمود عبد اللطيف28024 7657############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رغاده طه محمود محمد28025 5340############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رغاده ممدوح شمس الدين محى الدين28026 5741############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رفاطمه حمدى على احمد28027 5142############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رفرحه جمال هالل حسان28028 5547############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رفردوس صفوت عبد الحميد احمد28029 5335############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
ركرستينا سعيد غالى مسعود28030 7355############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
ركرستينا يوسف بشير مجلع28031 6344############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
ركريمه ماضى صديق محمد28032 6348############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رلمياء حنفى محمد عبد الموجود28033 7657############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رمرنا خليل سدراك ميخائيل28034 6245############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رمروه حماد امين شبيب28035 7354############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رمروه مختار عبد الحليم محمود28036 4734############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رمريم برسوم انور صادق28037 6557############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رمريم عدلى سمير حكيم28038 5948############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رملك عبد العال خلف السيد28039 7052############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رمنار جمال خلف على28040 5747############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رمنار مجدى على حمدون28041 6439############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رمنى مصطفى عيسى حسين28042 6233############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رمى محمد رمضان احمد28043 6537############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رنجالء اشرف عبد الحليم محمد28044 7646############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رندا ايمن فتحى عبد البارى28045 7450############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رنرمين صفوت شنوده نصر هللا28046 7658.5############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رنهى السيد احمد سالم28047 7143############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رهاجر محمود محمد عبد الكريم28048 6640############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رهاجر مصطفى احمد عبد اللطيف28049 7758.5############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
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رهبه عيد محروس عبد الرازق28050 7959.5############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رهدير جمال محمد ابو الحسن28051 7546############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رياره كامل محمود احمد28052 6138############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رياسمين محمد هاشم محمود28053 7042############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
ريوستينا جاورجيوس فائق شنوده28054 7759############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
5633############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىابو بكر محمد خلف عبد الموجود28055
6134############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىاسماعيل عاطف اسماعيل محمد28056
5835############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىبطرس ابراهيم شنوده ايوب28057
6134############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىروحيم عطيه عبد الرحمن عبد الموجود28058
6339############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىزياد كاظم فرج محمد28059
6547############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىصدقى عادل صدقى عبد الراضى28060
7554############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىصالح الدين هانى زيدان عبد الرازق28061
7350############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىعامر محمود عامر نصرالدين28062
5248############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىعبد الرحمن احمد محمود ابو الحمد28063
عبد28064 الرحمن صابر عبد الرحمن عبد 5853############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىالموجود
7152############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىعلى السيد على حماد28065
5147############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىكريم كرم خلف عبد الموجود28066
6951############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىمازن حربى محمد ابو الحسن28067
6947############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىمحمد احمد عبد الراضى احمد28068
7455############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىمحمد حسن عبد الغنى نصر الدين28069
7455############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىمحمد زيــــد العجاجى محمد حسن28070
5343############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىمحمد طه هاللي عبد الرازق28071
6752############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىمحمد عبد الاله حسن محمد28072
7258############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىمحمد عصمت محمد عليو28073
5041############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىمحمود عبد الرحيم السيد عبد الرحيم28074
7660############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىمحمود عالء محمود محمد28075
5248############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىمصطفى احمد عبد النعيم شبيب28076
4945############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىهانى يوسف عبد الجابر على28077
5855############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىيوسف عاطف رزق محمد28078
6055############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىاسراء ابو الدهب محمد هاشم28079
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5452############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىاسراء اشرف خلف هللا حسن28080
5152############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىاسراء السيد محمود حماد28081
6944############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىاسراء موسى جابر موسى28082
5752############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىاسماء عبد العزيز عبد الرحمن على28083
6136############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىالهام ناصر احمد على28084
7547############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىامال عالء الدين احمد عالء الدين28085
6437############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىامانى  على محمد على28086
7859############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىجاال محمد محمود احمد28087
5638############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىحبيبه خطاب قاسم كتانه28088
5538############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىدنيا المحيش صابر محمد28089
5135############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىدنيا عادل السيد عبد الرحيم28090
7655############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىرجاء خلف عرفه همام28091
6236############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىرحمه محمد طه احمد28092
5637############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىرضا  مزيد احمد السيد28093
هام راضي عبد الرحمن على28094 6737############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىري
5342############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىزمزم محمد منصور عبد العال28095
7444############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىزينب يونس عيد يونس28096
5735############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىسماح انور عطيه طلب28097
7243############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىسميه خلف ابوضيف جاد الرب28098
7144############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىشاهيناز جمال احمد عالء الدين28099
6139############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىشيماء طايع السيد بخيت28100
7248############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىعزه فرج حسان محمد28101
78.556############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىعلياء انور على عبد الكريم28102
78.554############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىفاطمه حسين عبد الغنى ابو النصر28103
6240############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىمروه العارف على محجوب28104
6348############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىمريم ايوب شنوده ايوب28105
7456############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىملك عبد الرحمن محمد حسين28106
7253############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىملك عالء محمود ابو الحمد28107
7460############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىمنار وحيد عبد الحميد محمد28108
7557############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىمها عاطف حامد عليدين28109
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6146############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىناهد عاطف  رزق محمد28110
7749############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىنجوى طه السيد محمد28111
7242############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىنـدا عصام كمال عبد الستار28112
6246############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىندا عمر عبد هللا محمد28113
7560############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىنورهان عاطف محمد عبد الغنى28114
6046############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىنورهان عبد الهادى محمد على28115
7046############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىهاجر خالد حماده عبد اللطيف28116
5639############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىهاله حسن محمد حسن28117
5449############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىهدى خيرى محمود محمد28118
5252############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىوفاء عالء يوسف عبد الاله28119
5253############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىياره كمال شحاته قريش28120
7457############سوهاجالمستشارمحمود احمد محمدين بالسطح للتعليم االساسىياسمين رجب مجاهد عبد الكريم28121
6651############سوهاجسعد هللا االعداديةابراهيم عبد الرحمن ابراهيم عبد الماجد28122
7150############سوهاجسعد هللا االعداديةابو المكارم ايمن محمد احمد28123
6350############سوهاجسعد هللا االعداديةابو المكارم نصر الدين عبد العال محمود28124
6349############سوهاجسعد هللا االعداديةاحمد اشرف احمد محمد28125
7151############سوهاجسعد هللا االعداديةاحمد رفعت احمد جادالكريم28126
6244############سوهاجسعد هللا االعداديةاحمد شعبان احمد رزق28127
7453############سوهاجسعد هللا االعداديةاحمد صالح حامد علي28128
6343############سوهاجسعد هللا االعداديةاحمد عكاشه عبد الوارث عبد المنعم28129
6345############سوهاجسعد هللا االعداديةاحمد مجاهد محمد حسين28130
6642############سوهاجسعد هللا االعداديةاحمد محمد احمد رزق28131
5842############سوهاجسعد هللا االعداديةاحمد محمد احمد محمد28132
6345############سوهاجسعد هللا االعداديةاسالم احمد انور محمد28133
6450############سوهاجسعد هللا االعداديةاسالم جمال الدين الكاملي احمد28134
6546############سوهاجسعد هللا االعداديةباشير عبد الرحمن عثمان عبد الوهاب28135
6456############سوهاجسعد هللا االعداديةحسين الشربيني الليسي حسن28136
7353############سوهاجسعد هللا االعداديةخالد نصرالدين احمد محمد28137
5131############سوهاجسعد هللا االعداديةزياد السيد عامر محمود28138
7157############سوهاجسعد هللا االعداديةزياد الشافعي محمد احمد28139
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7251############سوهاجسعد هللا االعداديةزياد محسن محمد علي28140
6748############سوهاجسعد هللا االعداديةشريف احمد خالف احمد28141
6141############سوهاجسعد هللا االعداديةشريف مصطفى محمد حسين28142
4643############سوهاجسعد هللا االعداديةضياء محمد احمد محمد28143
7457############سوهاجسعد هللا االعداديةعاصم ناجح توفيق محمد28144
5738############سوهاجسعد هللا االعداديةعباس احمد محمد عباس28145
5538############سوهاجسعد هللا االعداديةعبد الرحمن السيد توفيق علي28146
5441############سوهاجسعد هللا االعداديةعبد الكريم جالل حسين احمد28147
5146############سوهاجسعد هللا االعداديةعبد هللا ابراهيم محجوب على28148
6452############سوهاجسعد هللا االعداديةعز الدين محمد محمد عز الدين28149
5453############سوهاجسعد هللا االعداديةعالء ناصر احمد السيد28150
78.559.5############سوهاجسعد هللا االعداديةعلي رمضان علي محمد28151
6447############سوهاجسعد هللا االعداديةعلي عادل محمد احمد28152
7047############سوهاجسعد هللا االعداديةعمرو عاطف احمد علي28153
5439############سوهاجسعد هللا االعداديةكريم حسين رزق احمد28154
7958############سوهاجسعد هللا االعداديةالشين سعد احمد حسن28155
5551############سوهاجسعد هللا االعداديةمحمد احمد عبد الرحمن محمد28156
6647############سوهاجسعد هللا االعداديةمحمد حسن قريشى عبد الماجد28157
6846############سوهاجسعد هللا االعداديةمحمد خالد محمد احمد28158
78.558############سوهاجسعد هللا االعداديةمحمد صالح احمد محمد28159
5740############سوهاجسعد هللا االعداديةمحمد عالء محمد محمد28160
7145############سوهاجسعد هللا االعداديةمحمد فرج علي محمد28161
5544############سوهاجسعد هللا االعداديةمحمد مدحت مرتضى محمد28162
5932############سوهاجسعد هللا االعداديةمحمد ناصر عبد الرحمن رزق28163
5332############سوهاجسعد هللا االعداديةمحمد يسري السيد عبد العال28164
5033############سوهاجسعد هللا االعداديةمحمود علي احمد محمد28165
7342############سوهاجسعد هللا االعداديةمصطفى ياسر احمد عبد الجواد28166
4030############سوهاجسعد هللا االعداديةمعاذ محمد ابراهيم محمد28167
6539############سوهاجسعد هللا االعداديةهشام القذافي محمد احمد28168
7754############سوهاجسعد هللا االعداديةياسر محمد خلف هللا احمد28169
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7554############سوهاجسعد هللا االعداديةيوسف وائل احمد فتحي28170
5232############سوهاجسعد هللا االعداديةاسراء كرم رشاد محمد28171
7851############سوهاجسعد هللا االعداديةاسماء رشدي عبد البصير عبد الاله28172
7348############سوهاجسعد هللا االعداديةامل ياسر محمود محمد28173
7657############سوهاجسعد هللا االعداديةايمان محمد علي محمد28174
مان محمد مغربي محمد28175 6735############سوهاجسعد هللا االعداديةاي
79.560############سوهاجسعد هللا االعداديةايمان مظهر محمد احمد28176
6135############سوهاجسعد هللا االعداديةايه ابو ضيف محمد ابو النعمان28177
7454############سوهاجسعد هللا االعداديةايه حلمي عبد النعيم عز الدين28178
5938############سوهاجسعد هللا االعداديةحليمه طلعت احمد محمد28179
8060############سوهاجسعد هللا االعداديةخلود عبد الحميد ضيف هللا عبد الرازق28180
7658############سوهاجسعد هللا االعداديةخلود مصطفى محمد على28181
5936############سوهاجسعد هللا االعداديةداليا رجب خلف عبد القادر28182
8060############سوهاجسعد هللا االعداديةداليا علي ضيف هللا عبد الرازق28183
7141############سوهاجسعد هللا االعداديةدنيا حسين محمد ادريس28184
6339############سوهاجسعد هللا االعداديةدنيا عصمت علي احمد28185
7044############سوهاجسعد هللا االعداديةرانيا راضي حامد موسى28186
يا محمود السيد محمود28187 6433############سوهاجسعد هللا االعداديةران
8059.5############سوهاجسعد هللا االعداديةرضا صابر رجب محمد28188
7437############سوهاجسعد هللا االعداديةروجينا عادل ابراهيم عبد الحليم28189
5533############سوهاجسعد هللا االعداديةزهراء محمد عبد الحفيظ محمد28190
7758############سوهاجسعد هللا االعداديةزينب البدري محمد عثمان28191
7147############سوهاجسعد هللا االعداديةساره جمال عبد هللا عبد الرازق28192
5534############سوهاجسعد هللا االعداديةشرين سلمان عبد الرازق ابو النعمان28193
6333############سوهاجسعد هللا االعداديةشهد محمد احمد محمد28194
7256############سوهاجسعد هللا االعداديةشهد محمد حسن محمد28195
5836############سوهاجسعد هللا االعداديةشهد مصطفى خليل مصطفى علي28196
6934############سوهاجسعد هللا االعداديةشهنده خالد محمد ابراهيم28197
6743############سوهاجسعد هللا االعداديةشهنده ممدوح بركات محمد28198
7441############سوهاجسعد هللا االعداديةشيماء حسن خلف حسن28199
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5742############سوهاجسعد هللا االعداديةشيماء حسين العشري عبد الحليم28200
6635############سوهاجسعد هللا االعداديةصبرين رزق محمد رزق28201
6437############سوهاجسعد هللا االعداديةضحى سيد محمد احمد28202
7056############سوهاجسعد هللا االعداديةغاده ايمن محمود محمد28203
6238############سوهاجسعد هللا االعداديةفاطمه احمد عبد الرحمن محمد28204
7758.5############سوهاجسعد هللا االعداديةفاطمه منصور حسين منصور28205
6535############سوهاجسعد هللا االعداديةكرستينا نادي يوسف شحاته28206
5534############سوهاجسعد هللا االعداديةلمياء عارف علي احمد28207
7757############سوهاجسعد هللا االعداديةمنار الصباح احمد احمد28208
6742############سوهاجسعد هللا االعداديةمنه مصري علي محمد28209
5037############سوهاجسعد هللا االعداديةنجالء خلف علي محمد28210
6840############سوهاجسعد هللا االعداديةندى حماده جويد حسين28211
7760############سوهاجسعد هللا االعداديةندى علي ابو الدهب محمد28212
8060############سوهاجسعد هللا االعداديةندى محمود توفيق محمد28213
7659.5############سوهاجسعد هللا االعداديةنرمين جادالكريم احمد جادالكريم28214
8060############سوهاجسعد هللا االعداديةنهاد ابو الفتوح محمود محمد28215
6940############سوهاجسعد هللا االعداديةنوال فوزي محمد عبد المطلب28216
6237############سوهاجسعد هللا االعداديةنوره سعد محمد ابو المجد28217
8059.5############سوهاجسعد هللا االعداديةنورهان شعبان ابو الحمد عبد الجواد28218
6443############سوهاجسعد هللا االعداديةنورهان شعبان مجبر محمد28219
7659.5############سوهاجسعد هللا االعداديةهاجر عبد العاطي السيد احمد28220
7759############سوهاجسعد هللا االعداديةهدير خالد السيد عبد العال28221
6543############سوهاجسعد هللا االعداديةهدير نبيل صالح محمد28222
6949############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةابوبكر احمد محمد احمد28223
6348############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةاحمد عطا قريش احمد28224
6345############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةاحمد محمد محمود احمد28225
4739############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةاحمد يوسف على يوسف28226
ب محمود28227 5844############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةاسالم هشام رج
6245############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةاسالم يوسف السيد احمد28228
5238############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةالحسن ناصر محمود حسين28229
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6243############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةالحسين ناصر محمود حسين28230
7755############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةالسادات مصطفى الصغير ادريس28231
5743############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةالسيد عمر رزق ابوزيد28232
7449############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةبدر الدين محمود عثمان سعيد28233
4840############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةبشار احمد محمود محمد28234
7758############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةحسام محمد على عبد الكريم28235
4840############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةحسن عبد النبى حسن محمد28236
6646############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةحسنى محمد امبارك محمد28237
6342############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةحماده احمد السيد محمود28238
5343############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةحماده رجب خلف عبد المولى28239
4643############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةحمدى احمد شعبان محمد28240
7245############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةحمزه على احمد على28241
5046############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةخالد احمد على عبد الرحمن28242
5640############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةخالد حسن شعبان احمد28243
5338############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةخليل حسن محمد محمد28244
ت عصمت الضبع جاد28245 5133############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةراف
6137############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةزكريا ضاحى شعبان احمد28246
5536############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةزياد اسامه محمد احمد28247
7045############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةزياد السيد محمود السيد28248
6038############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةزياد رجب خلف محمد28249
6837############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةزيدان محمود محمد زيدان28250
5443.5############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةسيد على السيد سعد بدر28251
5538############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةشاهر مصطفى احمد رفاعى28252
6141############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةصابر كرم صابر محمد28253
4533############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةضياء عبد الرحمن جاد محمود28254
4736############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةضياء عبيدا شعبان محمد28255
5636############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعبد الرحمن ممدوح محمد السيد28256
5636############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعبد الكريم عبد الكريم محمد عبد الكريم28257
5535############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعبد هللا اشرف حمدون محمود28258
5838############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعبد هللا سعيد محمود احمد28259
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5638############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعبد هللا صالح محمد ضيف هللا28260
4432############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعبد هللا عاطف خلف هللا حسين28261
5531############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعبد هللا عبد الرحمن احمد عبد الرحمن28262
6049############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعبد هللا محمد سعيد محمد28263
5946############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعبد هللا محمد قدرى ابراهيم28264
5143############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعصمت احمد السيد عبد الرحمن28265
4743############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعالء احمد محمد محمود28266
5042############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعالء محمود على مكرم28267
4341############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعلى اشرف حسن احمد28268
5441############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعلى راضى احمد حسان28269
5247############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعلى عاطف احمد حسان28270
7256############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعلى ياسر محمد عبد الرحمن28271
4945############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعماد قاسم محمد قاسم28272
5342############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعمار ياسر شعبان محمد28273
4944############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعمر خالد خليفه محمد28274
4954############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعمر خطاب عمر محمد28275
6250############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعمرو خالد حسن سعيد28276
6247############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعمرو عصام صابر محمد28277
5749############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةفارس حسن خلف محمد28278
6345############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةفرغل صالح فرغل رفاعى28279
7758############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةكريم اسعد محمود ادم28280
5655############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمحمد احمد ادريس السيد28281
5547############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمحمد السيد محمد على28282
5542############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمحمد حسين محمد حسين28283
ضى احمد حسان28284 5038############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمحمد را
5944############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمحمد عبد الرحمن عبد الظاهر بديوى28285
5644############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمحمد عبد الهادى محمد محمود28286
5338############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمحمد فتحى محمد اسماعيل28287
6854############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمحمد كرم محمد احمد28288
7255############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمحمد محمود احمد محمد28289
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6644############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمحمد محمود عثمان محمود28290
5643############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمحمد ياسر عبد القادر احمد28291
4938############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمحمود عادل احمد حسن28292
5035############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمحمود على محمد حسانين28293
7152############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمحمود عمر محمود احمد28294
7458############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمحمود محمد ابو الوفا محمد28295
4738############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمحمود مختار احمد عبد الاله28296
7459.5############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمخلص محمود محمد عبد الرحمن28297
5040############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمروان محمد احمد عبد الرحيم28298
4945############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمروان يوسف عبد الاله احمد28299
6953############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمصطفى عالء محمود عبد المعز28300
7448############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمصطفى كرم محمد عبد الرحيم28301
5742############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمهران عاطف مهران احمد28302
7550############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةهشام خلف على ابوزيد28303
5846############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةيوسف ناصر سرحان محمد28304
7748############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةاحالم احمد محمدين محمد28305
4739############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةاسراء احمد على احمد28306
4840############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةاسراء محمد احمد عثمان28307
7958.5############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةاسماء احمد محمد احمد28308
5142############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةاسماء زكريا على يوسف28309
6147############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةاسماء محمد حسن احمد28310
6450############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةاسماء محمد خليفه محمد28311
7149############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةامال حسنى محمد ابوزيد28312
7859############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةامانى رضوان محمود رضوان28313
6441############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةامانى على يوسف على28314
6441############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةامل احمد حسين حسن28315
78.560############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةامنيه ممدوح محمود ادم28316
4643############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةاميره التهامى محمد قاسم28317
5236############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةاميره محمد احمد فرج هللا28318
7551############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةاميره محمد على محمد28319
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6438############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةايمان خلف السيد محمد28320
7854############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةايمان راضى عثمان عبد الحميد28321
7956############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةايمان مختار احمد محمد28322
7550############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةايمان ياسر عمر عبد الستار28323
7141############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةايه احمد محمد سالم28324
6033############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةايه زكريا احمد حسين28325
7859############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةايه عشرى احمد محمد28326
78.559############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةايه على محمد على28327
5132############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةايه محمد عبد الغفار على28328
5238############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةايه هاشم احمد محمد28329
7247############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةبسمه الديب محمد عبد النبى28330
5535############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةبسمه حامد رزق الزهرى28331
7353############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةتيسير خلف السيد احمد28332
7857############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةتيسير ياسر احمد رفاعى28333
78.558.5############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةجهاد السيد عبد الجواد عبد الرحمن28334
س28335 6439############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةجهاد صالح رجب ادري
7858############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةجهاد عز العرب خلف هللا احمد28336
7958############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةحبيبه عاطف عبد النبي يونس28337
5039############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةحنان عبد الرحمن محمد حماد28338
7145############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةخلود زكريا السيد محمد28339
7646############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةخلود عاطف يوسف حسن28340
7739############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةدعاء رضوان شعبان خزيم28341
6435############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةدعاء محمد احمد محمد28342
7447############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةدنيا محمد كامل محمد28343
78.559.5############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةدينا حسين جاد محمد28344
8060############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةدينا عز العرب خلف هللا احمد28345
7345############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةراندا عبد الناصر حمد هللا محمد28346
79.558############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةرحاب خلف محمد عبد الرحيم28347
7858############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةرهام محمد عبد الجواد عبد الرحمن28348
يده على عزوز محمود28349 7855############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةروف

(375)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

4836############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةريم مكرم محمد محمود28350
ريا جالل رفاعى28351 7860############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةساره زك
6941############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةساره صفوت راضى هلهل28352
7954############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةساره فتحى عبد هللا بالل28353
6245############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةساميه خلف عبد العزيز مكرم28354
7048############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةسماح رجب خلف عبد المولى28355
7960############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةسمر درويش عبد التواب درويش28356
6747############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةسهام عبد الهادى برعى على28357
6550############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةسهام محمود على احمد28358
6744############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةسهيله عبد الهادى حسانين زيدان28359
5943############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةسيده احمد السيد سالم28360
7654############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةشاهندا محمود سعيد محمد28361
7856############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةشرين بديوى حسانين زيدان28362
صاوى28363 4649############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةشهد طلعت عمر ال
78.560############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةشهود طه احمد محمد28364
4345############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةشيماء احمد محمود حماد28365
5547############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةشيماء السيد محمد ابو زيد28366
4332############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةشيماء حسن عبد النبى محمد28367
8058.5############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةشيماء محمد سعد محمد28368
ش28369 7550############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةشيماء وائل عبد التواب دروي
6953############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةصباح عثمان محمود محمد28370
6250############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعائشه ممدوح السيد احمد28371
7353############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعطيات ناصر على احمد28372
6954############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعلياء اسعد احمد حسين28373
7457############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةغاده اشرف السيد محمد28374
5745############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةفاتن اشرف عثمان محمد28375
6349############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةفاطمه احمد خلف حسين حماد28376
7547############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةفاطمه عبد العال السيد عبد العال28377
6951############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةفاطمه عبد الكريم احمد احمد28378
5245############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةفاطمه محمد محمد حسين28379
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6147############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةفاطمه محمد محمود احمد28380
6448############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةفايزه عبد الرحمن عشرى حسن28381
5945############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةفرحه اشرف برعى على28382
6445############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةفرحه جابر محمد على28383
5737############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةفرحه طلعت كامل عبد الاله28384
5444############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةفرحه محمد محمود احمد28385
7554############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةلقاء محمد على مهنى28386
7455############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمروه احمد عبد الرحمن مكرم28387
7751.5############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمريم وائل يوسف محمد28388
ريا جاد الكريم عليو28389 6755############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمريهان زك
6343############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةملك شرف الدين مكرم شرف الدين28390
6845############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةملك شعبان ابو الفتوح محمد28391
6750############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةمنى خلف محمود احمد28392
7453############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةناديه حسن محمد حسن28393
6746############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةنجاه ممدوح سالم محمد28394
6843############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةنجوى كرم خلف كريم28395
7050############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةندا امام صابر محمد28396
7759.5############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةندا حسان ابو الحسن حسان28397
7657############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةندا حسن على حسن28398
5939############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةندى احمد السيد محمود28399
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7557############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةندى صالح محمود احمد28400
7052############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةندى مدحت السيد محمد28401
5039############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةنريمان خالد محمد احمد28402
5636############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةنورهان على محمد عبد الرحيم28403
5936############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةهاجر عبد الاله عبد العال السيد28404
5432############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةهبه السيد شعبان خزيم28405
7037############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةهدى احمد عبد الجابر احمد28406
6336############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةهند حسن محمد محمد28407
6335############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةهند كرم محمد احمد28408
7146############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةهيام زيد ان حسانين زيد ان28409
5233############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةوفاء عبد العزيز شرف عمر28410
5834############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةوالء عثمان السيد احمد28411
7650############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةيارا محمد عبد الاله محمد28412
7042############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةياسمين عبد العزيز يوسف محمود28413
7143############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةياسمين محمد ابو اليزيد محمد28414
7352############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةياسمين محمود السيد احمد28415
7959############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىابراهيم عبده جابر عبده28416
6149############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىابودوح عالء السيد عبد الرحيم28417
7658############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد ابو الغيط محمود توفيق28418
6748############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد ابوزيد احمد محمد28419
7655############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد اشرف احمد حسن28420
6453############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد اشرف عشري محمد28421
7553############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد ايمن رزق ابراهيم28422
6855############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد حاتم جابر محمد28423
5940############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد حمدي عبد العال اسماعيل28424
7754############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد دياب خلف احمد28425
78.558############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد رزق السيد علي الدين جوده28426
6349############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد طلعت عبد العال مهدي28427
78.558############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد عادل عبد العظيم حسن28428
7348############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد عاصم محمد ياسين28429
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7856############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد عاطف هالل احمد28430
6451############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد عبد الكريم محمد احمد28431
7752.5############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد عالء رمضان مزيد28432
7445############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد علي مصطفي سيد28433
5652############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد عيد موسي معبد28434
7755############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد فؤاد علي صقر28435
5541############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد محمود محمد حسن28436
7854############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد مصطفي اسماعيل محمد28437
78.553############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد ممدوح عبد العال السمان28438
6843############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد ناجح عمر محمود28439
7042############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد ناجح مرعي الفولي28440
7849.5############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد ناصر هريدي محمد28441
7347############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاسامه السمان ابو دهب صقر28442
6647############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاسالم جابر السيد عبد الحكيم28443
5541############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاسالم رزق علي محمد28444
7442############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاسالم عالء خلف راشد28445
6347############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىباسم اشرف قناوي السيد28446
6047############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىبشار رفاعي عصمت حلمي حسان28447
5240############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىبشار علي ذكي ابو الغيط28448
7240############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىحسام احمد عرفه احمد28449
6550############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىحسام الدين ياسر ضيف هللا محمد28450
7351############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىحسام حسن ابو الفتوح حسن28451
5446############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىحسن رمضان السيد عبد هللا28452
5945############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىحمدي احمد ابراهيم ابو زيد28453
6545############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىخلف صالح خلف الحداد28454
ضان احمد محمد احمد28455 7251############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىرم
5945############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىرمضان حسن رمضان محمد28456
ضان صالح ابو الحمد محمد28457 4030############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىرم
7353############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىزياد السيد حسانين عطيه28458
7043############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىزياد حلمي ابو العال عبد اللطيف28459
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7553############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىزياد رزق عبد العال حسن28460
7851############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىزياد رمضان عبد الجليل محمد28461
5139############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىزياد طارق احمد قاسم28462
7853############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىزياد علي السيد احمد28463
7959############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىزياد محمد السيد علي الدين جوده28464
6548############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىزياد هاني عنتر فؤاد28465
6452############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىسعد ناصر خلف عبد الواحد28466
6740############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىسليمان مدين محروص محمود28467
7149############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىسيف الدين احمد عزباوي ابراهيم28468
6846############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىشهاب ضيف هللا احمد ضيف هللا28469
7138############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىصالح موسى محمد احمد28470
4342############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىضيف هللا على احمد محمد28471
75.556############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىطارق رمضان محروص محمد28472
5851############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعبد الحليم عمرو عبد الحليم احمد28473
7854############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعبد الرحمن احمد محمود ابو دوح28474
7957############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعبد الرحمن ايسر محمد عرفه28475
7958############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعبد الرحمن مصطفى عبد اللطيف عرفه28476
79.559.5############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعبد الرحمن ناجح زيدان السمان28477
7758############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعبد الرحمن هشام عبد الوارث بخيت28478
5637############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعبد الرحيم شعبان محمد علي28479
79.558.5############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعبد هللا السيد محمود السيد28480
5745############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعبد هللا ايمن عنتر فؤاد28481
5151############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعبد هللا خالد السيد فؤاد28482
7756############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعبد هللا رافت السباعي زيدان28483
7658############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعبد هللا طه احمد عبد هللا28484
78.557############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعبد هللا عالء عبيد ابراهيم28485
78.558.5############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعبد هللا لطفي محمد حسين28486
عبد28487 هللا محمد احمد عبد الرحمن علي 79.558.5############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعجاج
7455############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعبد المعز صالح هريدي محمد28488
7754############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعلي جمال احمد عبد العال28489
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7757.5############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعلي ناصر محمد ابراهيم28490
7855.5############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعماد احمد تمام عبد الرحيم28491
ف عمر محمود28492 7755############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعمر عاط
7458############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعمر عبد الرحمن الديب عبد الحميد28493
6251############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعمر ناجح انور محمد28494
6352############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعمرو احمد يونس السيد28495
4332############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىفوزي احمد فوزي احمد28496
6147############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىكريم اشرف غريب علي28497
7049############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىكريم ايمن صابر محمود28498
7554############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىكريم بغدادي حمدان احمد28499
77.557############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىكريم حسين صابر حسين28500
6044############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىكريم رجب ابراهيم حافظ28501
7250############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىكريم عالء رزق الحداد ابراهيم28502
7251############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىكريم كرم نصر علي28503
6443############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىكريم منصور صابر حسن28504
6551############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىكمال الدين جمال محمد كمال الدين28505
6046############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد احمد محمد بصوص28506
4444############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد احمد محمد محمد28507
7653############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد التوني محمود احمد28508
5246############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد الديب خلف محمد28509
7045############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد انور عبد هللا حسن28510
5947############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد جمال احمد محمد28511
5644############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد حسام كامل محمد28512
6244############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد حسن صالح عبد اللطيف28513
5546############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد حسني عبد الحميد محمد28514
6550############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد حماده حسن همام28515
6950############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد سعيد محمد سيد حسين28516
5245############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد شعبان ابراهيم حافظ28517
7649############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد صابر كمال عثمان28518
7957############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد عاصم عبد العال محمد يوسف28519
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4642############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد عباس محمد احمد28520
7441############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد عصام محمد احمد28521
6740############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد علي ابو الحمد علي28522
7858.5############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد عمر حسن السايح28523
7959############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد عمر محمد ابو دوح28524
7757############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد مختار السمان عباس احمد28525
5136############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد ممدوح حربي حامد28526
4736############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد ممدوح رشاد احمد28527
6048############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد ممدوح محروس علي28528
8057############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد نجاح عبد الباري ياسين28529
78.558############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمد هيثم شعبان امام28530
7858############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمود احمد عبد الرحمن ابو زيد28531
5634############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمود السيد محمد السيد28532
6147############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمود رمضان محمود ابو العال28533
5646############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمود سعداوي احمد علي28534
7352############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمود عاطف رمضان محمد28535
7958############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمود عبد الرحمن احمد عبد الرحمن28536
5146############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمود محمد حسين ابراهيم28537
7653############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمود محمد مصطفى راشد28538
5245############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمحمود ممدوح حربي حامد28539
8058############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمروان ناجح رزق السيد28540
6036############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمصطفى رجب عبد الجواد محمد28541
7250############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمصطفى طه محمد علي28542
7858############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمصطفى فارس علي محمد28543
7856############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمصطفى محروس محمد احمد28544
5048############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمصطفى محمود صابر احمد28545
5450############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمصطفي جابر محمد حسن28546
4146############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمصطقى احمد عبد العال مصطفى28547
4534############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمنصور علي خلف هريدي28548
7555############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىمهند محمد طاهر محمدين28549
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7454############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىنور الدين فريد احمد محمد28550
6240############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىوائل نور خلف السيد28551
7758############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىوحيد صفوت رياض محمد28552
6156############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىيوسف السيد ابو المجد السيد28553
8054############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىيوسف صالح الدين جابر محمد28554
78.554############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىيوسف كرم فؤاد عساف28555
7759.5############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاواروي اشرف عبد العال عكاشه28556
6940############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاواسراء ابو اليزيد محمود ابو اليزيد28557
6839############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاواسراء خالد عمر علي28558
4634############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاواسراء عصران حامد محمد28559
6535############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاواسراء محمد محمود خلف هللا28560
6636############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاواسماء احمد خلف عبد الرحمن28561
6040############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاواسماء اسعد عبد العال السمان28562
7657############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاواسماء رمضان عبد اللطيف كامل28563
8060############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاواسماء طه حسين محمد28564
7237############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاواسماء عادل السيد الصغير السيد28565
79.556############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاواسماء عاطف محمد عمران28566
6335############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاواكرام حنفي محمود يوسف28567
8060############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاواالء حازم رشاد ابراهيم محمود28568
7957############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاواالء رجب السيد احمد28569
5139############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوامانى عطيه عبد العال عطيه28570
7453############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوامنيه محمد فاضل محمد ابو القاسم28571
7654############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاواميره محمد خطاب حسن28572
5236############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوانشراح ناجح محمد احمد28573
7858############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوايمان جمال محروس حسين28574
7554############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوايمان رمضان بكري احمد28575
7348############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوايمان صالح عبد الجليل بدر28576
8060############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوايمان طه عبد الباري ياسين28577
7859.5############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوايمان عصمت جاد محمد علي28578
6037############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوايمان محمد عليو عبد الجواد28579
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7757############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوايه احمد هاشم مكرم28580
8059.5############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوايه عاطف علي السمان28581
7652############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوايه عيد كرم عبد الناصر28582
7658.5############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوبانسيه محمد فرغلى ابوضيف عبد الحميد28583
7858############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوبسمله عثمان احمد علي28584
4440############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوبسمه جاد عمر احمد28585
6846############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوبسمه محمد محمود احمد28586
7758.5############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوجمانه عمرو احمد فتحي28587
7246############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوحبيبه عمر احمد محمد28588
5134############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوحبيبه محمود هريدى احمد28589
6434############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوحسناء محمد حسانين محمد28590
7755############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوحنين عنتر السيد محمد28591
7453############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوحنين محمد السيد حافظ28592
8058.5############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوحنين محمد طه عمر28593
8059.5############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوخلود ابراهيم محمد موسى28594
4835############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوخلود صابر رشاد محمد28595
7254############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاودعاء جمال احمد بالل28596
6841############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاودعاء كمال محمد احمد28597
4935############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاودعاء محمد احمد زيدان28598
7347############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاودنيا حسين احمد على28599
5934############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاودينا ايمن عطا راغب28600
7352############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاورانيا حاتم محمود محمد28601
دان محمد28602 6839############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاورحاب عزت زي
7549############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاورحمه فرج على صقر28603
7858.5############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاورضوي كامل محمود توفيق28604
7652############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاورنا مؤمن عبد العال محمد28605
7554############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوروان علي محمد ضيف هللا28606
7249############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوريهام اشرف عبد الاله صرور28607
6338############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوريهام عمر حنفي عبد العال28608
5335############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوزمزم همام لبيب همام28609
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5439############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوزهره حربي هالل حسين28610
8059############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوزهوه صبري قاسم احمد28611
5835############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوزينب خلف عبد العال خلف هللا28612
6838############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوساره خالد عمر علي28613
7445############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوساره كامل عبد العزيز ابو زيد عبد العال28614
5235############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوساره مؤمن محمود يوسف28615
7740############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوسحر حسين قاسم احمد28616
7753############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوسلمى احمد محمد احمد28617
7549############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوسلمى علي حسن عبد الجواد28618
6635############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوسماح ممدوح خلف الحداد28619
7353############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوسمر احمد السيد محمد28620
5935############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوسمر شعبان محمود حسين28621
7143############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوسمر عمر السيد احمد28622
7244############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوسهام عز محمد عبد الكريم28623
5839############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوشاهندا عطا حسن السيد28624
4735############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوشاهنده ناصر احمد السيد28625
6446############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوشرين احمد فتحى محمد28626
7660############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوشهد ابراهيم خيري ابراهيم28627
6444############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوشهد احمد ُمحمد السيد28628
6332############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوشهد شعبان حارس علي28629
7137############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوشهد عشري محمد ضيف هللا28630
6946############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوشهد علي ضيف محمد28631
7758.5############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوشهد ناصر هديه علي28632
7757############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوشهد يونس محمد محمد28633
6757############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوشيماء السيد محمود عبد الرحيم28634
5251############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوشيماء عبد الحميد عبد العال سليمان28635
7555############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوعفاف لطفي محمد حسين28636
7458############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوفاطمه ابراهيم محمد ابراهيم28637
7757############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوفاطمه محمد عبد الرحمن على28638
7449############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوفرحه خيري شعبان فرغل28639
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5942############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوفرحه كمال محمود عالم28640
6541############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاولبنى احمد عبد الرحيم محمد28641
6347############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاولبني مصطفى كامل عبد الجواد28642
6241############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاومروه خلف محمد عبد الرحمن28643
7959############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاومريم بهجت يونان لوز28644
6954############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاومريم عباس محمد عباس28645
6747############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاومريم محمد جابر محمد28646
7458############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوملك محمود هاشم على28647
7451############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاومنار ايمن ابراهيم مصطفى28648
7245############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاومنار محمد صديق احمد28649
6338############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاومنار مهران حسين بكر28650
7745############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاومنار ناجي محمد عبد العزيز28651
7852############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاومنه هللا السيد عبد العظيم السيد28652
7753############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاومنه هللا ايمن زيدان احمد28653
79.543############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاومنه هللا جمال علي صقر28654
5431############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاومنه علي عبد العظيم عبد الحميد28655
7541############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاومها فرغل شعبان فرغل28656
5332############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاومها محمود احمد ابوزيد28657
7853############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاومي ممدوح عبيد ابراهيم28658
7550############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوميرنا مصطفى عبد الرحيم محمود28659
5931############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوناهد عالء طه مغربى28660
78.560############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوندى ايمن محمود علي28661
6735############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوندى محمد حسين احمد28662
5341############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوندي عبد الكريم شرف احمد28663
5132############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاونهى احمد عثمان اسماعيل28664
8058############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاونوران عبد الباسط حسانين فراج28665
7556############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاونورهان صالح خلف احمد28666
5237############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاونورهان علي محمد ضيف هللا28667
7455############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوهاجر ايمن حلمي عمر28668
5334############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوهاجر رمضان فاروق موسي28669
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79.558############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوهاجر صالح صابر احمد28670
6434############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوهاجر عبد الرازق عبد اللطيف عبد الاله28671
7656############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوهاجر كامل السيد محمود28672
78.558############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوهايدي االمير فتحي السيد28673
5038############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوهايدي محمود السيد محمد28674
6933############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوهدير بضران عبد الرحمن عبد العال28675
7957############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوهناء احمد ابو اليزيد احمد28676
7535############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوورده اشرف احمد محمد28677
6535############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاووالء عثمان شعبان احمد28678
5433############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاووالء عصام موسي معبد28679
7038############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاووالء ناصر جالل رفاعى28680
8058############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاووالء ناصر محمد ابو دوح28681
7147############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينابراهيم ابوشقه علي شحاته28682
7345############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينابراهيم عنتر عبد العال رفاعي28683
6643############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنيناحمد حسن عبد العال ابراهيم28684
5544############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنيناحمد حسن وردانى عبد الباسط28685
6348############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنيناحمد خلف عبد البارى شاكر28686
6648############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنيناحمد رافت اتمام على28687
5743############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنيناحمد رمضان حبرش عبد القادر28688
5239############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنيناحمد عبد الجابر السيد عبد الجابر28689
5038############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنيناحمد عبد الحليم محمد عبد الحليم28690
5543############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنيناحمد عصمت عبد المجيد عبد المتجلي28691
4741############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنيناحمد محمد منصور حسين28692
7449############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنيناحمد محى فؤاد فراج28693
7354############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنيناحمد مختار زكى على28694
5046############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنيناحمد نشات البدرى صديق28695
5342############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنيناحمد يوسف رمضان السيد28696
ش على28697 5544############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنيناسالم البدرى دروي
4736############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنيناسالم عصام احمد على28698
5038############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنيناسالم محمد عارف محمد28699
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6740############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينالسيد عصمت محمد السيد28700
6137############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينالسيد قمحى على عبد العال28701
4938############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينالعارف نورالدين عبد الراضى امين28702
6938############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينبالل فتحي على عبد العال28703
7348############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينبيشوي يوسف ناجي سعيد28704
5438############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينتايب خالد عبد العزيز محمود28705
7239############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينتوماس حلمى نصحى غالى28706
7242############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينثروت محمد احمد شاكر28707
7348############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينحازم على شكري على28708
5541############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينحسام ايمن علي عباس28709
5540############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينحسام على اسماعيل احمد28710
5235############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينحسن ابو زيد حسن ابو زيد28711
ضان حسن فراج28712 6136############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينحسن رم
6737############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينحسن علي عبد العال ابراهيم28713
5740############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينحسن محروس جمعه عبد العزيز28714
4635############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينحسن يوسف نور الدين السكرى28715
5740############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينحمدى السيد ابو الفتوح حسن28716
7344############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينحمزه ممدوح عبد اللطيف على28717
6343############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينخالد حسين رجب محمد28718
7338############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينخالد كمال صابر عويس28719
6745############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينرامى محمود رشوان مصطفى28720
4835############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينرجب فتوح امين عبد الظاهر28721
5341############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينروماني بشرى شهدى عبد النور28722
7753############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينزياد صالح احمد محمود28723
7444############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينصالح فتوح حمدان تمام28724
7543############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينصفوان زغلول عطيه هالل28725
5734############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعبد الرحمن اشرف احمد عثمان28726
6343############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعبد الرحمن ثابت ثابت عبد الجواد28727
5935############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعبد الرحمن حمدى طرخان طليبه28728
7452############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعبد الرحمن سعد محمود حسين28729

(388)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7137############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعبد الرحمن شرقاوى طالب احمد28730
5636############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعبد الرحمن على عبد الرحمن احمد28731
6441############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعبد الرحمن محمود فهمى احمد28732
4832############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعبد العال محمد فواز عبد الرحمن28733
5639############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعبد الاله عالء عبد الاله علي28734
6236############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعبد هللا رجب حنفى احمد28735
4339############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعبد هللا عبد القادر حبرش عبد القادر28736
7330############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعبد هللا محروص احمد محمد28737
4730############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعبد هللا محمد سليمان عبد الاله28738
صام حربى بكرى احمد28739 6742############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينع
5133############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعلى ضاحى تمام حداد28740
5845############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعلى عنتر على عبد المجيد28741
7340############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعلى مرتضى احمد حسن28742
6540############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعلي محمد احمد عزب28743
6240############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعمر محمد محمود السيد28744
4939############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعمرو خالد رجب محمد28745
ه28746 6036############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعمرو خالد محمد عبدرب
5040############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينكمال السيد كمال احمد28747
5243############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينكمال عطا محمد مهران28748
6351############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينكيرلس كرم ثابت حليم28749
5843############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد احمد بكري احمد28750
5839############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد اشرف فتحي عبد الهادي28751
ش علي28752 5140############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد البدري دروي
6447############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد انور السيد عبد الجابر28753
6956############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد ايمن محمد ابو المجد28754
6249############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد جمال يونس حسين28755
7151############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد حموده محمود عبد الواحد28756
6746############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد خالد محمد حسن28757
5735############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد صبرى محمود الوردانى28758
6841############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد عبد الرؤف السيد احمد28759
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168############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد عبد العزيز احمد عبد الرازق28760
5743############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد عالء شعبان محمد28761
6939############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد عمار حافظ عمار28762
4838############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد فتوح محمد احمد28763
5539############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد كمال على عبد العال28764
4136############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد محمدجمال محمود حسين28765
5142############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد محمود محمد سليم28766
5843############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد محمود محمد عبد المعز28767
7043############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد ناجح طرخان طليبه28768
6447############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد ناصر احمد محمد28769
7148############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمود ابو زيد محمود محمد28770
4240############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمود احمد محمد عنانى28771
4937############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمود احمد حماد مكى28772
5035############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمود احمد سعد حسن28773
5943############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمود السيد محمد عبد الاله28774
5847############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمود خلف هللا حسن احمد28775
4439############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمود عصام ياسين احمد28776
4634############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمود كمال محمد احمد28777
4941############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمود محمد محمود على28778
5039############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمود ناجح طرخان طليبه28779
7652############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمروان السيد محمد احمد28780
5240############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمصطفى حسن عبد العال حسين28781
5543############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمصطفى كمال علي عبد العال28782
7645############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمعتز اسعد رمضان عبد العاطى28783
5837############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمعتز خالد تمام عبد المجيد28784
6040############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمعتز خلف عبد اللطيف عبد الحميد28785
6741############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمعتز محى الدين كمال يسن28786
5439############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمعتصم باهلل السيد احمد على28787
6843############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمهند على محمد محمود28788
5238############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمهند كمال على عبد العال احمد28789
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6239############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمينا عماد قلد رزق28790
6441############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنيننادر الضبع فهمي جاب هللا28791
6839############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينياسين خلف محمود ناصر28792
7750############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينيسن شحاته على شحاته28793
4640############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينيسى سمير خلف جابر28794
7649############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينيوسف حسين عبد الراضي السيد28795
6540############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينيوسف حمدي اسماعيل علي28796
4834############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينيوسف محمد عبد الشافى ابوزيد28797
6538############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينيوسف محمد يوسف عباس28798
7752############سوهاجاوالد نصير ع بناتابتسام عبد العال محمود عبد العال28799
7960############سوهاجاوالد نصير ع بناتاحالم حلمى ابو دهب عبد الجواد28800
8060############سوهاجاوالد نصير ع بناتاروى حماد مراد حماد28801
6441############سوهاجاوالد نصير ع بناتاروى مفرهج محروص محمد28802
4440############سوهاجاوالد نصير ع بناتاسراء احمد امين عبد الظاهر28803
5237############سوهاجاوالد نصير ع بناتاسراء حلمى محمود عبد الحليم28804
7758############سوهاجاوالد نصير ع بناتاسراء عمر كمال الدين على28805
79.557############سوهاجاوالد نصير ع بناتاسراء ماهر طه محمد عثمان28806
6652############سوهاجاوالد نصير ع بناتاسماء السيد فواز عبد الرحمن28807
6845############سوهاجاوالد نصير ع بناتاسماء حربي محمد ابراهيم28808
4836############سوهاجاوالد نصير ع بناتاسماء حنفي خليفه تمام28809
5036############سوهاجاوالد نصير ع بناتاسماء شريف بكرى عثمان28810
00############سوهاجاوالد نصير ع بناتاسماء فتحي زكي عثمان28811
4536############سوهاجاوالد نصير ع بناتالهام حميد محمد حسن28812
5333############سوهاجاوالد نصير ع بناتامال عمار برقي عبد الحميد28813
7341############سوهاجاوالد نصير ع بناتامال محمود محمد معوض28814
4739############سوهاجاوالد نصير ع بناتامنيه احمد عارف محمد28815
6343############سوهاجاوالد نصير ع بناتامنيه عادل محمود على28816
5637############سوهاجاوالد نصير ع بناتاميره حسن محمود رفاعى28817
4937############سوهاجاوالد نصير ع بناتاميره حمدى نور الدين عبد الجابر28818
8060############سوهاجاوالد نصير ع بناتاميره وحيد منصور شلقامى28819
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5631############سوهاجاوالد نصير ع بناتايات احمد ابو الحمد السيد28820
5733############سوهاجاوالد نصير ع بناتايمان حربى محمد حسن28821
4633############سوهاجاوالد نصير ع بناتايمان حربي احمد عبد الجواد28822
4833############سوهاجاوالد نصير ع بناتايمان حسن توفيق عبد العال28823
6835############سوهاجاوالد نصير ع بناتايمان خلف امين عبد الظاهر28824
6032############سوهاجاوالد نصير ع بناتايمان عبد الرحيم السيد عبد الحميد28825
4333############سوهاجاوالد نصير ع بناتايه حمدى عمر على28826
4633############سوهاجاوالد نصير ع بناتايه محمد مبارك عبد الكريم28827
78.559.5############سوهاجاوالد نصير ع بناتايه وحيد عبد اللطيف على28828
7759############سوهاجاوالد نصير ع بناتتسنيم عالء فراج موسى28829
6535############سوهاجاوالد نصير ع بناتتيسير ايمن صابر عثمان28830
7658.5############سوهاجاوالد نصير ع بناتجاسمين خالد عنتر على28831
79.559.5############سوهاجاوالد نصير ع بناتجنه على عبد الاله احمد28832
7859############سوهاجاوالد نصير ع بناتحسناء محمود احمدالصغير ابو العال28833
5533############سوهاجاوالد نصير ع بناتحنان احمد السيد عبد التواب28834
5936############سوهاجاوالد نصير ع بناتحنان السيد عبد المتجلى محمد28835
6745############سوهاجاوالد نصير ع بناتخلود ثابت خلف هللا احمد28836
5234############سوهاجاوالد نصير ع بناتخلود محمد عليان عبد الجيد28837
راهيم28838 راهيم احمد اب يا اب 6941############سوهاجاوالد نصير ع بناتدال
4638############سوهاجاوالد نصير ع بناتداليا اشرف محمد امين28839
5341############سوهاجاوالد نصير ع بناتدعاء طه فتحي احمد28840
4636############سوهاجاوالد نصير ع بناتدنيا السيد تمام عبد الاله28841
6641############سوهاجاوالد نصير ع بناتدنيا صالح هاشم سليم28842
7238############سوهاجاوالد نصير ع بناتدنيا فتحى عبد المنعم عبد العال28843
6740############سوهاجاوالد نصير ع بناتدنيا معمر محمد حنفى28844
5133############سوهاجاوالد نصير ع بناتدينا رجب صابر السيد28845
6942############سوهاجاوالد نصير ع بناتدينا عبد هللا على عبد هللا28846
7251############سوهاجاوالد نصير ع بناتدينا محمد احمد عبد الوهاب28847
5034############سوهاجاوالد نصير ع بناترانيا علي زعلول عبد اللطيف28848
7753############سوهاجاوالد نصير ع بناترانيا فراج احمد شيخون28849
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7753############سوهاجاوالد نصير ع بناترانيا محمد مزيد محمد28850
6639############سوهاجاوالد نصير ع بناترحاب عبد الحكيم محمد محمد28851
6541############سوهاجاوالد نصير ع بناترحمه صالح يوسف حسن28852
7039############سوهاجاوالد نصير ع بناترحمه ماهر ابو دهب عبد الجواد28853
8059############سوهاجاوالد نصير ع بناترحمه محمد عبد الرحيم عبد االه28854
6735############سوهاجاوالد نصير ع بناترحمه محمد فؤاد احمد28855
6736############سوهاجاوالد نصير ع بناترحمه محمد همام احمد28856
5532############سوهاجاوالد نصير ع بناترحمه ناصر محمد مجاهد28857
7343############سوهاجاوالد نصير ع بناترحمه نور الدين محمد نور الدين28858
6846############سوهاجاوالد نصير ع بناترشا شيخون عبد الرحيم حسين28859
7751############سوهاجاوالد نصير ع بناترضوه عبده علي احمد28860
7440############سوهاجاوالد نصير ع بناترضوه عيد عبد العال ابراهيم28861
7646############سوهاجاوالد نصير ع بناترضوى خلف احمد رشوان28862
7853############سوهاجاوالد نصير ع بناترنا طلعت السيد احمد28863
7756############سوهاجاوالد نصير ع بناتريهام عصمت شعبان محمد28864
7558############سوهاجاوالد نصير ع بناتريهام كمال ابو النجا احمد28865
6839############سوهاجاوالد نصير ع بناتريهام محمد جابر محمد28866
00############سوهاجاوالد نصير ع بناتزهراء ثابت ابو الحمد عبد العال28867
ره محمود محمد حسن28868 5836############سوهاجاوالد نصير ع بناتزه
وه حمدي عباس محمد28869 4832############سوهاجاوالد نصير ع بناتزه
5431############سوهاجاوالد نصير ع بناتزينب طه السيد ابوزيد28870
7449############سوهاجاوالد نصير ع بناتزينب ممدوح السيد محمد28871
5232############سوهاجاوالد نصير ع بناتساره ثروت الديب محمد28872
7052############سوهاجاوالد نصير ع بناتسعاد حاتم حسن محمد28873
4832############سوهاجاوالد نصير ع بناتسما عصمت حسين شلقامى28874
6334############سوهاجاوالد نصير ع بناتسماح عصمت السيد عبد التواب28875
6236############سوهاجاوالد نصير ع بناتسميحه السيد عبد الحليم عبدربه28876
7656############سوهاجاوالد نصير ع بناتسميره صفوت عثمان عبد الاله28877
7544############سوهاجاوالد نصير ع بناتسها حاتم قدري حسن28878
5832############سوهاجاوالد نصير ع بناتسهام حمام على زهرى28879
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4931############سوهاجاوالد نصير ع بناتسهير عبده عبد الستار عبد الوهاب28880
6136############سوهاجاوالد نصير ع بناتسوسن مختار احمد عبد الوهاب28881
4331############سوهاجاوالد نصير ع بناتشاديه حلمى جداوى حسن28882
4734############سوهاجاوالد نصير ع بناتشروق علي خلف على28883
7342############سوهاجاوالد نصير ع بناتشهد خلف حسن احمد28884
7551############سوهاجاوالد نصير ع بناتشهد محمود عبد الحميد احمد28885
00############سوهاجاوالد نصير ع بناتشهد هارون امين محمد28886
ف كامل على28887 6036############سوهاجاوالد نصير ع بناتشيرين عاط
6439############سوهاجاوالد نصير ع بناتشيماء رجب تمام عبد الاله28888
6745############سوهاجاوالد نصير ع بناتشيماء محمد عبد الرحمن عبد الرحيم28889
5033############سوهاجاوالد نصير ع بناتشيماء ياسر عبد المنطلب علي28890
7858############سوهاجاوالد نصير ع بناتصابرين جمال حسين محمود28891
6245############سوهاجاوالد نصير ع بناتضحى محمد السيد احمد28892
4034############سوهاجاوالد نصير ع بناتعبير علي ابو الفتوح حسن28893
5434############سوهاجاوالد نصير ع بناتعزه جالل اسماعيل احمد28894
7538############سوهاجاوالد نصير ع بناتعال اشرف اتمام على28895
7137############سوهاجاوالد نصير ع بناتعلياء محمد عبد العال السيد28896
7847############سوهاجاوالد نصير ع بناتغاده علي محمد السيد28897
8060############سوهاجاوالد نصير ع بناتفاديه حاتم عبد هللا مهران28898
6839############سوهاجاوالد نصير ع بناتفاطمه احمد عبد الحميد احمد28899
6646############سوهاجاوالد نصير ع بناتفاطمه جمال الدين نور الدين عليان28900
6834############سوهاجاوالد نصير ع بناتفاطمه عارف زكي حسن28901
7858.5############سوهاجاوالد نصير ع بناتفاطمه على حسن احمد28902
5434############سوهاجاوالد نصير ع بناتفاطمه ماجد يوسف محمود28903
6839############سوهاجاوالد نصير ع بناتفاطمه محمد فؤاد احمد28904
5733############سوهاجاوالد نصير ع بناتفاطمه نوح محمد احمد28905
5638############سوهاجاوالد نصير ع بناتفايزه احمد فتحى احمد28906
7143############سوهاجاوالد نصير ع بناتفتحيه ممدوح محمد ابراهيم28907
7758############سوهاجاوالد نصير ع بناتفرحه اشرف زغلول عبد العظيم28908
5334############سوهاجاوالد نصير ع بناتفرحه حسام حسن احمد28909
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5534############سوهاجاوالد نصير ع بناتفرحه رفاعى عبد الراضى امين28910
5336############سوهاجاوالد نصير ع بناتفرحه محمدين حشمت محمدين28911
7558############سوهاجاوالد نصير ع بناتمادونا مجدى جرس جاب هللا28912
5734############سوهاجاوالد نصير ع بناتمديحه عطا محمود محمد28913
5131############سوهاجاوالد نصير ع بناتمرثا كمال جبره سولاير28914
6334############سوهاجاوالد نصير ع بناتمرفت عبد العال محمود عبد العال28915
5441############سوهاجاوالد نصير ع بناتمرنا احمد مهنى تمام28916
8058.5############سوهاجاوالد نصير ع بناتمروه احمد عمران احمد28917
7755############سوهاجاوالد نصير ع بناتمروه اسماعيل فتحي احمد28918
6945############سوهاجاوالد نصير ع بناتمروه طلعت يسين احمد28919
7046############سوهاجاوالد نصير ع بناتمريم رفاعى احمد رفاعى28920
6946############سوهاجاوالد نصير ع بناتملك نصر محمد سليمان28921
ضان خلف ظعفر28922 5542############سوهاجاوالد نصير ع بناتمنار رم
7753############سوهاجاوالد نصير ع بناتمنار على محمد عبد الرحمن28923
6547############سوهاجاوالد نصير ع بناتمنجايا بخيت فوزى وقيم28924
6445############سوهاجاوالد نصير ع بناتمنه هللا اشرف محمد علي28925
79.560############سوهاجاوالد نصير ع بناتمنه هللا مصطفى السيد عبد هللا28926
7143############سوهاجاوالد نصير ع بناتمها سعودى جاد هللا محمد28927
5245############سوهاجاوالد نصير ع بناتمها عاطف مزيد ابو اليزيد28928
6848############سوهاجاوالد نصير ع بناتمى ممدوح تمام محمود28929
7347############سوهاجاوالد نصير ع بناتميار سالم محمد محمود28930
4835############سوهاجاوالد نصير ع بناتنجالء حلمى نور الدين شاكر28931
7344############سوهاجاوالد نصير ع بناتندا عبد التواب السيد عبد التواب28932
6245############سوهاجاوالد نصير ع بناتندى جمال توفيق محمد28933
5942############سوهاجاوالد نصير ع بناتندى سرحان محمد حسن28934
5346############سوهاجاوالد نصير ع بناتنسرين ممدوح ثابت محمد28935
4544############سوهاجاوالد نصير ع بناتنسمه محمد احمد غانم28936
7249############سوهاجاوالد نصير ع بناتنسيبه محمد عباس عبد الرحيم28937
7253############سوهاجاوالد نصير ع بناتنصره محمد شعبان محمد28938
4737############سوهاجاوالد نصير ع بناتنعمه قدرى يوسف احمد28939
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4534############سوهاجاوالد نصير ع بناتنورهان حمدى الوردانى مغربى28940
5034############سوهاجاوالد نصير ع بناتنورهان على دياب عبد الاله28941
6638############سوهاجاوالد نصير ع بناتنورهان عيد خلف فراج28942
7038############سوهاجاوالد نصير ع بناتهاجر عادل محمد على28943
6238############سوهاجاوالد نصير ع بناتهاجر على حافظ ضيف هللا28944
78.558############سوهاجاوالد نصير ع بناتهاجر عمر فوزى محمد28945
7960############سوهاجاوالد نصير ع بناتهاله احمد بكرى محمد28946
6135############سوهاجاوالد نصير ع بناتهبه عبد العاطى محمد محمد28947
4635############سوهاجاوالد نصير ع بناتهبه محمود محمد حسن28948
6341############سوهاجاوالد نصير ع بناتهدى محمود احمد ابراهيم28949
5436############سوهاجاوالد نصير ع بناتهيام محمود على محمد28950
4538############سوهاجاوالد نصير ع بناتورده حمدى تمام ابراهيم28951
6437############سوهاجاوالد نصير ع بناتيارا عمر كامل تمام28952
5936############سوهاجاوالد نصير ع بناتياسمين احمد عبد العظيم بدوى28953
7036############سوهاجاوالد نصير ع بناتياسمين فهمى فواز عبد العال28954
7844############سوهاجاوالد نصير ع بناتياسمين كرم عبد الحميد احمد28955
8060############سوهاجاوالد نصير ع بناتياسمين هانى صالح عبد الجابر28956
5436############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةابو الحمد ممدوح ابو الحمد على28957
8059.5############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةاحمد السيد بخيت محمود28958
4733############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةاحمد جابر حسن حسان28959
6539############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةاحمد حسام رشدي حنفي28960
6942############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةاحمد صالح فؤاد محمود28961
7142############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةاحمد عبد العال احمد عبد الرحيم28962
5835############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةاحمد كامل حنفي درويش28963
6142############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةاحمد محمد عبد العليم عبد النعيم28964
7143############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةاحمد محمد كمال شبانه28965
7445############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةاحمد محمود احمد عبد الراضى28966
4835############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةاحمد مراد فايز محمد28967
6838############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةاحمد يسري طلب محمد28968
6638############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةايوب شاكر حسني شاكر28969

(396)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

6236############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةباسم محمود مخلوف خليفه28970
س فنجري اسحق28971 6141############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةجرجس موري
6539############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةجرجس نبيل عطاهلل موسي28972
6337############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةحازم عبد الصبور السيد احمد28973
4234############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةحسام عصمت وزيرى محمود28974
4734############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةحمزه فوزى ابو الوفا قنديل28975
5233############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةخالد محمد احمد خاطر28976
6638############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةخالد محمود ابراهيم شبانه28977
7055############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةخليفه حماده عبد الرحيم خليفه28978
6247############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةزياد صبحي زكري عبد العال28979
6448############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةشريف اشرف لطفى حسن28980
4943############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةضياء ظريف رشوان محمد28981
5440############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةطارق احمد شوقي محمد28982
7960############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةطه محمود طه مراد28983
5330############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةعبد الرحمن عشري ابو الحمد المهدي28984
79.559.5############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةعبد هللا االمير عبد هللا مهنى28985
5534############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةعبد هللا صديق عبد هللا نصار28986
5036############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةعالء فتحي حربي بيومى28987
5237############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةعلى احمد حسنى احمد28988
5635############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةعلى طه عبد الظاهر مهران28989
5137############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةعمر عبد الرحيم خلف عبد النعيم28990
7450############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةكرم عنتر عبد الحفيظ فريز28991
5743############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةكيرلس ناصر خلف مرقص28992
7153############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمحمد احمد يوسف عبد النعيم28993
6750############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمحمد السيد محمد همام28994
54.536############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمحمد ايمن حسنى احمد28995
6337############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمحمد خلف هللا شعبان علي28996
6837############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمحمد خلف محمد عبد الموجود28997
6241############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمحمد عبد  الدايم محمد صابر28998
6552############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمحمد عبد الناصر عبد النعيم محمد28999
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6144############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمحمد عبد الوهاب فؤاد محمود29000
7659############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمحمد فوزى ابراهيم امام29001
7559############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمحمد كمال رمضان حسين29002
6242############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمحمد مبروك فتحى عبد هللا29003
4439############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمحمد مراد فايز محمد29004
4334############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمحمد ناجح علم الدين خفاجي29005
4134############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمحمد نور الدين علي احمد29006
6253############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمحمد وفدي محمد شوقي29007
6858.5############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمحمود عادل رشاد جابر29008
7151############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمسلم يونس مسلم عبد الرحمن29009
6544############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمصطفي خيري ضاحي احمد29010
4832############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمنتصر عشور عبد هللا عباس29011
5642############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمينا جادهللا موسي عيسي29012
6148############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةناجي خالد عطيه مصطفي29013
6146############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةهشام خيرى زيد محمد29014
79.560############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةيحيي جمال حريز محمود29015
4540############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةيسى نبيه سمير لمعى29016
5339############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةيسي رشدي بولس نظيم29017
6950.5############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةابتسام عز الدين يوسف بدوى29018
4733############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةاحالم رئيس قدرى حامد29019
6954############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةاسراء المعراجي همام محمد29020
5534############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةاسراء عالء رشوان السيد29021
5338############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةاسراء عواد سعد حسين29022
6048############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةاسماء قدرى وزيرى محمود29023
7659.5############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةاصاله ناصر فاروق احمد29024
4643############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةامل احمد بخيت عيسي29025
7758############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةامل اشرف ابو الفتوح ياسين29026
79.559############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةامل دياب عبد الرحيم عبد العال29027
ش29028 5448############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةامل رشدي حنفي دروي
4533############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةامل صابر بدوى كامل29029
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4134############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةامل صالح السيد احمد29030
7759.5############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةامنيه السيد ابوعاشور عبد العال29031
6356############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةامنيه شعبان امين عمر29032
6444############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةامنيه عبد الباسط يوسف بدرى29033
6842############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةاميره عتريس محمود عمر29034
7340############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةانجي اسعد حنا امين29035
6043############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةايمان احمد رجب متولي29036
7859############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةايه اشرف عز محمود29037
6750############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةايه صالح خلف جاد الكريم29038
5740############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةايه محمود عبد الباري محمد29039
7860############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةايه منير ابو الحمد عبد المنعم29040
5341############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةخلود احمد عبد الباري محمد29041
5838############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةدنيا محمود حربى محمود29042
5044############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةرحمه صالح حربي عبد الفتاح29043
4537############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةرحمه عبد هللا ابراهيم عبد هللا29044
4636############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةرحمه محمد طه مراد29045
6145############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةريهام ايهاب عبد الهادي هاشم29046
6550############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةريهام رافت ابو الدهب محمود29047
5436############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةزينب حاوي عبد الرسول احمد29048
4733############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةساره الكحالوى فاروق احمد29049
7052############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةساره يوسف اسماعيل عبد هللا29050
6334############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةسلوى عاطف الضبع على29051
5943############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةسمر رشيدي محمد عبد العال29052
5341############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةسهام عز حفنى السيد29053
78.558.5############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةشهد صفوت محمود عليان29054
5539############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةشيماء حسين احمد حسين29055
5945############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةشيماء خالد هاشم شبانه29056
4737############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةشيماء خلف هللا توفيق محمود29057
4635############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةشيماء عاشور كامل رضوان29058
7938############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةعلياء السيد حشمت محمود29059
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4742############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةغاده عز الدين عبد الحليم خليل29060
6846############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةفاطمه توفيق احمد توفيق29061
4734############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةفرحه عكاشه احمد بدوى29062
5236############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمارينا عياد شفيق خليل29063
7256############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمريان وهب هللا حبيب جيد29064
7157############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمريم اسامه نصر هللا ميالد29065
6140############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمريم انور يوسف مالك29066
7960############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمريم ظريف مهني نظير29067
79.560############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمنه هللا اسامه حشمت محمود29068
5243############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةمني الكاشف محمد عبد النعيم29069
7252############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةناهد محمد احمد السيد29070
5836############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةندا سيد حماده وزيري29071
6138############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةنعمه الضبع محمد بيومى29072
5535############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةنورا صديق عبد هللا نصار29073
6438############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةنورهان احمد السيد عبد هللا29074
7152############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةنورهان جمال السيد شحاته29075
6347############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةورده سعيد احمد عبد الرحيم29076
5244############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةوفاء فتيح محمد عبد العال29077
4832############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةوالء فرغل احمد فرغل29078
6435############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةياسمين خلف محمد فهيم29079
5437############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةياسمين عادل عبد العليم عبد النعيم29080
7154############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةياسمين محمود عبد المنعم خليفه29081
6744############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةيوستينا يوسف سعد لبيب29082
4238############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةاحمد احمد عبد الرحمن الراوى29083
7856############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةاحمد اسامه محمود وفدى محمد29084
5642############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةاحمد سمير محمد شلبى29085
4840############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةاحمد عباس ابراهيم سالمه29086
6952############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةاحمد محمد محسن رشاد29087
4937############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةاحمد محمود محمد احمد29088
5940############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةاحمد محمود محمد صالح29089
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6240############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةاحمد نور جاد همام29090
6946############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةاحمد وحيد محمد كمال الدين29091
5635############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةالسيد جمعه عبد الجليل عبد النعيم29092
4433############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةاندرو خير عبده شهيد29093
4634############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةباسم بشرى توماس عطيه29094
5135############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةبرسوم جرجس جاد جوده29095
5632############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةبساده فريد ذكرى ذاكى29096
4933############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةبيشوى عونى حكيم قلته29097
5136############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةتوفيق احمد عبد الجليل عبد الحميد29098
5935############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةحسن احمد عبد الكريم حسن29099
4838############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةحماده مظهر السيد عبد العظيم29100
4733############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةحمدى يوسف محمود احمد29101
4834############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةخالد عبد الناصر محمود مرسي29102
5435############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةرامز رمزي لوقا عزيز29103
4533############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةرجب حسنين محمود محمد29104
4835############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةرفعت مكرم رزق منجد29105
5734############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةرمضان ياسر رمضان محمد29106
4430############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةشادى شنوده عشم شاكر29107
4433############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةشنوده محروس بسكالس مهاود29108
6739############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةصهيب صبرى صابر عبد المجلى29109
6739############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةطارق عماد محمد فرج29110
5234############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةطه محمود خلف محمد29111
5134############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةعاطف حمدان على محمد29112
5434############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةعاطف عبد العزيز قبيصي فرج29113
7557############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةعبد الرحمن مصطفي كمال الدين مهران29114
4740############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةعبد الاله محمود السيد عبد الاله29115
7540############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةعبد هللا حسن ابو الفتوح على29116
4535############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةعبد هللا خلف فراج خلف هللا29117
4431############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةعالء اسامه حنفي عمر29118
5140############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةعلى محمد محمود حسانين29119
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4435############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةعمرو ايمن عبد الرحمن محمد29120
4135############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةعيد قدرى شكرهللا حبيشي29121
5432############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةفادى كميل عوض فهيم29122
5745############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمحمد السيد احمد عبد الحميد29123
78.558############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمحمد حسين محمد احمد29124
4234############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمحمد سيد عبد الرحمن قناوى29125
4938############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمحمد شوقى احمد تمام29126
4939############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمحمد على محمد السيد29127
5140############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمحمد همام عثمان همام29128
4439############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمحمود السيد محمد احمد29129
5237############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمحمود صديق جمال عبدربه29130
4541############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمحمود صالح محمود احمد29131
7758############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمحمود عالء عبد الرحيم عبد العال29132
6347############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمحمود محمد عبد اللطيف محمود29133
4536############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمحمود محمد محمود عبد هللا29134
5335############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمدحت رضا جاد جوده29135
5040############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمصطفى مختار محمد محمد29136
7658.5############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمعاذ السيد محمد عبد الهادى29137
5738############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمينا جاد وهيب جاد29138
6242############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمينا عيد عجيب لبيب29139
4439############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمينا نادى رياض جرجس29140
4442############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةناصر سمير على همام29141
6445############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةهيثم مصطفى محمدين محمد29142
7860############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةوليد عالءالدين مدبولى قاسم29143
4947############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةيسى عدلي عبد السيد جوده29144
4743############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةيسى فايز نجيب شنوده29145
4440############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةيسى نصرهللا جاب هللا نصرهللا29146
5137############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةاسراء ايمن كامل جاد الكريم29147
6240############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةاسراء خلف عبد الحميد عبد العال29148
5141############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةاسراء راضى محمود السيد29149
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5938############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةاسراء عبده السيد عبد السالم29150
77.556############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةاسماء ممدوح محمد خليفه29151
8060############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةاالء رفاعى محمد رفاعى29152
4846############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةالهام السيد جالل السيد29153
7758############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةاماني رمزي قصد هللا يسي29154
5535############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةانجي سمير عبد المسيح نصر هللا29155
5146############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةايه ناصر محمود السيد29156
6852############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةجاكلين جميل خلف بشاى29157
7051############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةجاكلين ناصر كامل عطيه29158
5742############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةجوليانا سميح وهب هللا بسكالس29159
ب عبد الشهيد29160 6049############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةجوليانا شهدي رات
ف عاشور خلف29161 يا عاط 5645############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةدال
5847############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةدعاء فتحى السيد على29162
4939############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةدعاء محمود رفعت محمد29163
5432############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةدنيا السيد احمد عامر29164
5339############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةراندا ماهر قديس سليمان29165
5740############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةرانيا فتح هللا محمدين محمد29166
6142############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةرحاب احمد احمد محمد29167
6038############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةرحمه محمود محمد شلبى29168
5942############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةرشا عالء جابر عبد الوهاب29169
5240############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةساميه السيد ثابت ابوزيد29170
7250############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةسماح رفعت محمود محمد29171
5634############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةسماح عبده عبد الرسول عمر29172
5135############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةشيماء صفوت رمضان محمد29173
4635############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةشيماء فتوح زناتى عبد العزيز29174
6141############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةشيماء محمد يوسف محمد29175
6947############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةعفاف خالد احمد خلبفه29176
5739############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةعلياء صابر راشد احمد29177
5138############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةفاتن رجب رمضان عبد اللطيف29178
5442############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةفلاير عاطف السيد حسن29179
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5544############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةفيبي كمال جاد الرب سيف29180
5341############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةكرستينا افالتوس رسمى افالتوس29181
5637############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمارى موريس جيد جوده29182
6554############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمارينا فايق جادالرب سيف29183
4133############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمريم بخيت مخلوف رزق هللا29184
5338############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمريم مجدي كامل سيدهم29185
6138############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمياده محمد جالل السيد29186
7860############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةنانسى ثروت نصيف فلتاؤوس29187
7157############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةنانسى هاني عطا جرجس29188
س29189 6343############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةندى قدري مهني اندروا
7657############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةندى مختار عبد المقصود خليفه29190
يم ابراهيم29191 7260############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةنرمين ثروت ول
6653############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةنعيمه سامي عطيه جرجس29192
6633############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةنورهان سمير حسن قاسم29193
6240############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةنورهان مصطفي احمد غالب29194
7558############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةهاجر عطا رمضان متولى29195
5632############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةهبه مختار محمد محمد29196
6734############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةورده ابو الطاهر جالل رشوان29197
5533############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةوفاء صبري احمد محمود29198
5836############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةياسمين السيد عبد الرحيم علي29199
7652############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةابرام اسامه كمال رزق29200
6545############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةابراهيم طه محمد على29201
5747############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةابراهيم مدحت محمود حسن29202
7757############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاحمد ابراهيم عبد الهادى احمد29203
7253############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاحمد البدرى عزيز شلقامى29204
5548############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاحمد جمال سيد مزيد29205
7455############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاحمد حمدي نادي احمد29206
7451############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاحمد حنفي محمود قاسم29207
4441############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاحمد رشاد على محمد29208
6953############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاحمد سعيد محمد على29209
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7658############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاحمد شعبان رفاعى عبد الواحد29210
6752############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاحمد عاطف هاشم على29211
7651############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاحمد عبد العاطي سباق امين29212
5338############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاحمد عبد القادر جدرى احمد29213
7247############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاحمد عبد النبى  عبد المجيد عبد الاله29214
7450############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاحمد قاسم محمود عابد29215
7147############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاحمد محمود صالح على29216
7048############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاحمد هاشم جاد هاشم29217
7759############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاحمد وحيد احمد محمد29218
7459############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاسامه حامد على حامد29219
7358.5############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاسامه محمد فوزى محمد29220
74.560############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاسامه مدحت حلمى حسن29221
4538############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاسالم عالء خلف سيد29222
6436############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةالحسن عبد المنعم ابو القاسم محفوظ29223
6740############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةالحسين عبد المنعم ابو القاسم محفوظ29224
7155############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةالحسين عالءالدين محمد مزيد29225
7458############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةالسيد مدحت السيد سليمان29226
6153############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاندراوس نصري جيد جاب هللا29227
7355############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةانطون سمير صديق حكيم29228
7558############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةبيشوى امير عزباوى روبيم29229
7155############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةتمام عبد هللا تمام عبد هللا29230
6648############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةحازم عاطف صابر همام29231
6848############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةحازم ياسر مزيد محمد29232
4530############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةحماده احمد خليفه عبد الحافظ29233
7152############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةخالد عبد الناصر نور الدين محمد29234
7157############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةخالد منصور امين محمد29235
7258.5############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةرامي رافت بخيت حكيم29236
6234############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةزياد اشرف حمدان عبد الاله29237
70.534############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةزياد خليفه احمد قاسم29238
اد عطا عبد الجابر سليم29239 7043############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةزي

(405)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

5432############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةزياد على محمود عبد المطلب29240
7138############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةزياد محمد فتحي خلف29241
6356############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةزياد هانى مزيد عالم29242
7259############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةسيد ممدوح السيد احمد29243
7760############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةسيف خالد عبد الحميد عبد الجيد29244
4954############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةسيف عماد الدين عزيز عبد القادر29245
7758############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةسيف فتحي محمود عبد الكريم29246
4941############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةشريف ماهر حسن احمد29247
6955.5############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةعاصم ايمن محمود عبد الاله29248
71.556############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةعبد االحد ياسر نادي احمد29249
78.553############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةعبد الرحمن خالد عبد الحميد حامد29250
7655############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةعبد الرحمن سيد على حسين29251
6553############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةعبد الرحمن على حمدان احمد29252
5939############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةعبد هللا عبد الاله ابراهيم احمد29253
5839############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةعبد هللا محمد جمال  الدين محمد29254
6140############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةعبد هللا يحي شيبه عبد الرحيم29255
4938############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةعبد هللا يوسف عبد الاله محمد29256
6252############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةعبد المهيمن االدهم بكرى محمد29257
5439############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةعالء علوبه فؤاد عبد النعيم29258
7356############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةعلى اسامه على احمد29259
4036############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةعلى اشرف على عبد هللا29260
6748############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةعماد عبد اللطيف محمود فراج29261
5540############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةعمر خالد هاشم عبد العزيز29262
7459.5############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةعمر محمد مخيمر زارع29263
4937############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةعمر محمود حامد على29264
5648############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةعمرو احمد عبد النعيم محمد29265
5743############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةعمرو محمد عز الدين محمد29266
6139############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةفيلوباتير نشات شكرى شاكر29267
5644############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةقدري السيد عبد الظاهر عبد المجيد29268
7757############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةكيرلس ابراهيم مرجان عطيه هللا29269
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6850############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةكيرلس سامح فهيم جرجس29270
6952############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةكيرلس عيسى فؤاد بشاره29271
7454############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةكيرلس نادي خليل عزباوي29272
6348############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمتولى خلف متولى عبد الوهاب29273
7855############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمد احمد حسين حسنين29274
8060############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمد احمد شرف الدين عبد الهادي29275
4056############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمد اسامه محمد صالح29276
4235############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمد حمام محمود عارف29277
4338############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمد حمدى على محمود29278
7952############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمد خلف هللا عبد المجيد عبد الواحد29279
4837############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمد خيرى شيبه الحمد عبد الجليل29280
4738############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمد صبرى لطفي عبد الاله29281
محمد29282 عبد الرحمن عبد المنعم عبد 7352############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةالرحمن
79.558############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمد عبد الصمد عبد العال سليمان29283
7753############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمد عبد العال محمود عبد العال29284
7458############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمد عبد الهادى شعبان محمد29285
7257############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمد عزالدين كامل على29286
6150############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمد عليو محمد على29287
5739############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمد كرم محمد عبد الكريم29288
7149############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمد محمود جاد جاد الرب محمد29289
7556############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمد محمود عبد الحي عبد الاله29290
7758.5############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمد محمود فواز مصطفى29291
7051############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمد ياسر طه احمد29292
6841############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمد ياسر عبد الجابر محمد29293
7246############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمد يوسف عبد العاطي محمد29294
4845############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمود عبد الاله فرغل محمد29295
7058############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمود فراج حسن مرزوق29296
5948############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمود مبروك عبد الحميد عبد الجيد29297
8060############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمود نصرالدين احمد شحات29298
8060############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمصطفى بدرى عبد الجابر رمضان29299
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7256############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمصطفى خضر عيسى احمد29300
5146############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمصطفى عادل عطا عبد العظيم29301
4544############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمصطفى فراج محمد فراج29302
7853############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمصطفى محمود شرف الدين عبد الهادى29303
4948############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمصطفي عبده احمد عبده29304
7153############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمصطفي محمود احمد ابو الحسن29305
7655############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمصطفي ممدوح شحاته محمد29306
7750############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمصطفي ممدوح عبد العال عليان29307
71.542############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمعتز محمد جاد محمد29308
7556############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمعتصم ايمن مهران عباس29309
5031############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمؤمن محمد مهدى محمود29310
7358############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمينا رافت رياض شنوده29311
4835############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةهشام مختار صالح محمد29312
6644############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةياسين محمد السيد عبد اللطيف29313
5738############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةيوسف محمد عبد العزيز محمد29314
6640############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةيوسف محمد عبد المجيد احمد29315
5834############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةابتسام احمد محمود محمد29316
8058############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاسراء احمد محمد عبد الرحمن29317
5339############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاسراء صابر حسين عبد الهادي29318
8058.5############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاسراء صالح عبد الغني سالمه29319
8059.5############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاسماء عزوز عبد العال احمد29320
5930.5############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاسماء محمد عبد الحميد مزيد29321
4931############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاسماء محمود امين ضيف هللا29322
6240############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاسماء محمود هاشم محمد29323
8051############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاسماء ناصر هاشم عبد الموجود29324
5034############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاالء خالد سليم محمد29325
6643############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةامل ابراهيم محمد حسن29326
5236############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةامل السيد عبد الموجود عبد المجيد29327
4934############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةامل جمال كامل احمد29328
6447############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةامنيه ايمن حسن عبد الكريم29329
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6950############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةامنيه سيد عبد المتجلى محمود29330
6437############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاميره محمد عبد النعيم محمد29331
6133############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاميمه حامد صبرى حامد29332
5733############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةايمان عبد العزيز هاشم عبد العزيز29333
5534############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةايه احمد سليم محمد29334
6337############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةايه احمد فؤاد محمود29335
5740############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةايه السيد شقيري حسن29336
5640############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةايه حسن محمد احمد29337
6745############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةايه رائد ابو الحسن احمد29338
5537############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةايه رمضان حموده احمد29339
7250############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةايه عاطف يوسف عبد المجيد29340
8060############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةايه مدكور عبد العاطي عبد اللطيف29341
7959.5############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةبسمله ابو الحسن حسين ابو الحسن29342
8057.5############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةبسمه صالح كامل حافظ29343
6056############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةبيتي بهاء راتب مجلع29344
79.559############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةتبارك السيد عبد الجواد محمد29345
78.558############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةتغريد كمال احمد محمود29346
6437############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةجهاد صبري فتحي رزق29347
7339############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةجهاد منتصر مجاهد ابراهيم29348
4534############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةحبيبه محمد عبد الموجود عبد هللا29349
6436############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةحنان عبد العال احمد حامد29350
7544############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةحنين ابراهيم محمد عبد الاله29351
5535############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةخلود شريف حمدان عبد الاله29352
5736############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةدعاء عبد الاله محمود عبد الاله29353
5836############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةدعاء محمود جاد عبد الاله29354
7242############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةدنيا محمود على احمد29355
7042############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةدنيا وائل جاد عبد ربه29356
6438############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةدينا احمد زيدان رشوان29357
7558############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةدينا عوض لطفى حلمى29358
يا عاطف عبد الحميد مدكور29359 7355############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةران
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7250############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةرانيا مجدى محمد عبد القادر29360
5845############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةرباب ايمن حسني محمد29361
4038############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةرحاب احمد عيس احمد29362
7457############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةرحمه خالد عبد الاله على29363
4733############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةرحمه شعبان محمد على29364
4037############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةرشا ابراهيم ابو الحمد احمد29365
7757############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةرنا احمد ابراهيم احمد29366
7759.5############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةرنا عاطف محمد عبد المجيد29367
ا محمود صدقى محمود29368 5436############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةرن
7758############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةريهام هانى سيد حسن29369
78.558.5############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةساره على محمد احمد29370
7555############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةسلمي رجب حسن اسماعيل29371
7258############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةسماح انور السيد محمود29372
6957############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةسماح رمضان خلف عبد الوهاب29373
7455############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةسناء عاطف احمد شلبى29374
7152############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةسوسن محمد محمود قطب29375
7151############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةشاهنده خلف ابوزيد عبد الاله29376
7860############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةشاهنده طلعت يونس احمد29377
5444############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةشاهيناز السيد محمد مرسي29378
77.559.5############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةشروق عصام الدين على قاسم29379
7256############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةشرين مجدى عباس عبد الحافظ29380
7555############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةشهد محمد خلف محمد29381
5247############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةشهد محمود احمد محمود29382
7552############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةشيماء احمد حلمي احمد29383
74.558.5############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةشيماء صابر عبد المجيد احمد29384
7554############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةشيماء عبد الرحمن احمد عبد الرحيم29385
7559############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةصباح محمد حسين محمد29386
5244############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةصفاء محمود صادق عبد الحليم29387
7042############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةعلياء شحاته سيد احمد29388
6551############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةفاطمه بدرى صدقى ابو الحسن29389
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78.559############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةفاطمه محمود حمدهللا احمد29390
6143############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةفاطمه مختار نور الدين احمد29391
5641############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةفايزه احمد عبد العليم عطا29392
7252############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةفرحه اشرف على قاسم29393
4044############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةفرحه شعبان صالح عبد الجابر29394
5343############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةفرحه طارق على عبد الاله29395
7257############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةفطيمه احمد عزالعرب امام29396
7360############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةفيلومينا صفوت انور جندي29397
7760############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةقمر عطيه ثابت عطيه هللا29398
6254############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةماريا سنوت وديع خليل29399
7860############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةماريا مالك شوقي تامر29400
4237############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمديحه على محمود حافظ29401
5138############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمروه صادق احمد صادق29402
7458############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمريم ايليا وهيب ناشد29403
7455############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمريم ايمن عبد الحميد عبد الاله29404
4838############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمريم عالء فؤاد احمد29405
4035############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمشيره على صابر احمد29406
6433############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمنار ابراهيم شيبه الحمد محمد29407
6647############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمنار احمد فؤاد عبده29408
7347############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمنار سيد رجب محمد29409
7540############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمنار عبده فاضل عبد المقصود29410
6639############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمنار محمد السيد ابورحاب29411
79.560############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمنار محمد عالم حسان29412
7858############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمنه هللا مجدي فتحي عارف29413
7858############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمنه محمود عبد العزيز محمد29414
6739############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمنى صبره حسين فراج29415
5137############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمنى محمود صابر احمد29416
7651############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمي فيصل سيد محمود29417
7253############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةميار احمد محمد مرسي29418
مان محمود امين ضيف هللا29419 6234############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةناري

(411)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

6834############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةندي شريف ابراهيم عبد السالم29420
7343############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةنرمين الضيع حمدان فراج29421
7141############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةنرمين بدري الديب محمود29422
6635############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةنرمين ضياء الدين محمد مزيد29423
4233############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةنرمين محمد مطاوع احمد29424
5033############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةنريمان محمد مطاوع احمد29425
7145############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةنسمه عبد الباسط احمد عارف29426
6036############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةنفين اسحاق اديب صديق29427
6841############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةنوره حسين عبد العال حسين29428
7246############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةنورهان شعبان عطيفي السيد29429
7151############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةنورهان عماد حموده محمد29430
7253############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةنورهان مختار عمار عبد الحافظ29431
7154############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةنيره عماد عزالدين سليمان29432
7450############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةهاجر عصام صابر محمد29433
7556############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةهايدي احمد عبد النعيم عبد هللا29434
7344############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةهبه احمد فؤاد سيد29435
5736############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةهناء فتوح ابوضيف حافظ29436
4635############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةهند ممدوح على عبد هللا29437
7450############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةهند هارون ابراهيم عمار29438
6647############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةهيالنا باسم سليمان بشاي29439
7457############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةيارا فكري صابر همام29440
7546.5############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةيارا مدحت صدقى محمود29441
7038############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةياسمين عنتر السيد محمد29442
6838############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةياسمين محمود احمد محمد29443
5550############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاابرام صبري حلمي سند29444
4737############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاابراهيم حسن حامد قاسم29445
4749############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاابراهيم حسن حامدى فواز29446
4542############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاابراهيم حسن محمد حسن29447
4436############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاابراهيم عبد اللطيف حامدي عبد اللطيف29448
4339############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد ابراهيم فوزي عبد الراضي29449
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7153############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد ابو النجا صادق ابو النجا29450
7959############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد اسامه احمد رجب29451
4738############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد اشرف محمد منصور29452
4036############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد جمال جاد حمدان29453
6339############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد حامدي خليفه على29454
5740############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد حبشي عابدين كمال الدين29455
7555############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد حسن طه توفيق29456
7045############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد حلمي محمد يحي29457
7551############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد حماده عصام عباس29458
6041############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد حمدان عبد الاله صابر29459
7452############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد حمدي السيد سليمان29460
6340############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد خالد باتع علي29461
5638############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد سعدان محمد عبد المنعم29462
4337############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد سيد تونى عبد الكريم29463
5036############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد سيد محمد احمد29464
6548############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد سيد نور قاسم29465
7658############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد صبري رشوان عبد الرحمن29466
6855############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد صالح خلف هللا سرحان29467
5747############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد عادل نادي محمد29468
7757############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد عارف على رضوان29469
7656############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد عبد الحليم محمدين فرحات29470
6753############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد عبد النعيم محمد عبد الاله29471
7757############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد عز الدين علي ابو دهب29472
4540############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد عز صابر هاشم29473
5240############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد علي محمود احمد رشوان29474
5642############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد عويس ثابت محمد29475
4639############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد فراج علي محمود29476
6851############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد مجاهد احمد كمال الدين29477
7153############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد مجدي بخيت احمد29478
79.560############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد محمدين السيد رضوان29479
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7857############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد ممدوح احمد ابو الحمد29480
6449############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد نور عبد الرؤف حسين29481
7758############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد وائل ابراهيم احمد29482
5844############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااحمد ياسر جابر محمد29483
5043############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاادم محمد عبد الحميد ربيعي29484
5342############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااسامه اشرف حامدي عباس29485
4441############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااسامه حسني كتانه احمد29486
7454############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااسامه حمدي فوزي حمدهللا29487
4445############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااسالم حسن احمد محمد29488
7554############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااسالم عالء عصام عباس29489
5153############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااسالم محمد ابو الحمد حميد29490
7258############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااسالم محمد صديق توفيق29491
4749############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااسالم محمود حسين عبد العال29492
6549############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااسالم محمود يوسف احمد29493
5146############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااسالم ياسر خلف محمد29494
5042############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااشرف محمد احمد محمد29495
5750############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااكرم احمد ابراهيم حسانين29496
7159############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاالحسن محمدين هريدي محمدين29497
4338############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاامين محمد محمدين محمد29498
7358############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفااندرو اشرف ولسن سلمون29499
7759############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاانطونيوس جميل خلف مجلع29500
7358.5############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاانطونيوس قصدي سمير تامر29501
7759############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاانطونيوس وحيد فايق يوسف29502
5856############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاايمن عزت بولس حنا29503
4350############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاايهاب هاني فؤاد يسى29504
5541############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاايوب عزيز ايوب عيسي29505
4938############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفابدر خالد ابو الحمد يمني29506
4440############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفابدري عنتر بدري احمد29507
5036############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفابدري محمود احمد بدري29508
6760############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفابسام وليد محمد حسن29509
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4241############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفابهاء دبش هالل جاب هللا29510
4832############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفابولس عياد شهيد عبد النور29511
7357############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفابيشوي نزيه رشدي شهدي29512
79.560############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاتامر طلعت تامر حنا29513
5655############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاتامر محمود محمد حسين29514
7055############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاتوماس طلعت سمير راغب29515
7657############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاتوماس عيد فكري شهيد29516
اني ناجح اقالديوس29517 6848############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاجورج روم
5131############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحازم حسن عثمان حسن29518
4936############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحازم فراج ابو الحمد شحاته29519
6652############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحازم محمود عسران محمود29520
4336############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحامد طلعت حامد عبد الواحد29521
4837############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحامدي اشرف منصور حمدي29522
يعي29523 6243############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحسام احمد حمدان رب
4537############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحسام احمد محمد محمود29524
7848############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحسام الدين حسن عباس عليان29525
5136############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحسام رفعت ابو الحمد قاسم29526
5231############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحسام كرم محمد مرسي29527
5131############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحسام محمد فرج مرسي29528
4730############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحسام ناصر خلف حسن29529
5233############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحسن جمال عبد الاله محمد29530
4331############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحسن حماده حسين عبد العال29531
6838############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحسن علي محمد عبد االه29532
4633############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحسن فريد حفظي عبد الرحمن29533
4630############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحسن كمال حمدان عالم29534
4633############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحسن مخلوف محمد حسن29535
5931############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحسين خضر محمد يونس29536
5130############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحسين مخلوف محمد حسن29537
6638############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحلمي كرم حلمي عبد الحليم29538
6746############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحماده احمد محمد عبد الاله29539

(415)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7250############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحمدي سيد رشاد سيد29540
7048############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحمدي محمد جاد شحات فتح الدين29541
4532############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحمزه ايمن رشاد احمد29542
4730############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاحموده وحيد حموده محمد29543
5732############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاخالد احمد رجب عابد29544
4440############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاخالد جمال يوسف احمد29545
6144############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاخالد مصطفى عبد الرحمن محمود29546
6153############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاديفد مجدي حسني نظير29547
7858.5############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاديفيد سامي عياد بطرس29548
7659############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفازياد عالء فوزي سيد29549
اد ناصر حسين محمود29550 7659############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفازي
4339############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاسعد عبد المنعم سعد شحاته29551
4234############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاسيف الدين االمير اسماعيل محمد29552
7758############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاسيف عز الدين ابراهيم مزيد29553
4036############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاشريف محمد حسني احمد29554
7954############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاشنوده راجي لطفي عبد الشهيد29555
7050############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاشنوده عاطف خير فرح29556
6247############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاصابر وليد صابر احمد29557
7147############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاصادق حامدي محمد عبد الظاهر29558
4641############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاصديق مختار صديق احمد29559
4639############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاصفوت حسين عامر ابوزيد29560
4339############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاطارق احمد ابو السعود عبد العظيم29561
5539############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاطارق خالد محمد عليان29562
5237############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعامر احمد حامدي ابراهيم29563
7656############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد الرحمن المليجي احمد محمد29564
7245############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد الرحمن بهاء لطفي حامد29565
7457############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد الرحمن حسن علي ابو الحسن29566
7557############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد الرحمن خلف احمد عبد الرحيم29567
6246############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد الرحمن صبري محمد عبد الرحمن29568
عبد29569 الرحمن عالء الدين عبد الجابر عبد 7760############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاالنعيم
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7856.5############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد الرحمن لطفي حامدي عليان29570
7858############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد الرحمن محمد احمد حنفي29571
4545############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد الرحمن محمد رضوان احمد29572
78.555############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد الرحمن محمد عليان عبد الغني29573
6347############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد الرحمن ممدوح محمود عبد العظيم29574
7050############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد العزيز محمود فراج عبد العال29575
6038############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد الاله عادل توفيق على29576
4238############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد هللا السيد فتحي حمد هللا29577
5439############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد هللا السيد محمد احمد29578
79.560############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد هللا حامد شحاته محمد29579
6546############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد هللا حلي حسن علي29580
8054############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد هللا خالد احمد عليش29581
5137############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد هللا رشدي خليفه محمد29582
5238############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد هللا سيد محمد ابراهيم29583
6848############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد هللا عالء عبد الرحمن محمود29584
4032############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد هللا قاسم احمد ضيف هللا29585
6844############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد هللا محمد خلف محمد محمود29586
4335############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد هللا محمود سيد محمد29587
5436.5############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعبد هللا ممدوح ابو الحمد احمد29588
4534############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعزت عماد فارس فخري29589
4235############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعالء عصام محمد عبد اللطيف29590
4233############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعلي ابو المجد عبد الموجود محمد29591
5340############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعلي احمد زكي خلف29592
4132############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعلي احمد صبره عبد الحميد29593
5135############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعلي جاد علي بركات29594
5735############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعلي محمد صبره ضيف هللا29595
5434############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعلي ممدوح علي محمد29596
6648############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعماد احمد عبد الاله سيد29597
5840############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعمرو احمد خلف عبد الباسط29598
4837############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعمرو فريد شوقي محمد29599
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5436############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعمرو كمال جاد عبد الرحمن29600
5237############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعمرو محمود خليفه فرغلي29601
5636############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاعمرو هاني بالل خلف29602
4135############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفافارس احمد صابر فرج29603
7053############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفافيلوباتير مدحت نصري شهدي29604
8060############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفافيلوثاؤس كمال ثابت رزيق29605
4743############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفافيلوثاؤس ناجح جاد مجلع29606
79.557############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفافيلوثاؤس نصحي رشدي حنا29607
5540############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاقاسم امين بالل ياسين29608
4539############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاكرم خالد جمال الدين عثمان29609
4535############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاكريم فريد محمدين هريدي29610
5937############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاكريم ممدوح رشاد جاب هللا29611
7650############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاكريم مؤمن محمود حسن القاضى29612
5947############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاكيرلس رفعت كامل بباوي29613
7858############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاكيرلس روميل جبرائيل سعد29614
د شنوده29615 7655############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاكيرلس سامح ودي
7046############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاكيرلس مدحت حسني نظير29616
6943############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفالطيف مدحت لطيف سعيد29617
4336############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاماجد حنفي ماجد همام29618
7047.5############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامارتن سميح انسي شوقي29619
7044############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامازن ايمن سالمه حسانين29620
79.558.5############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد ابو العز صديق عبد الظاهر29621
7455############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد احمد سليمان محمد29622
7751############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد احمد محمود احمد29623
79.556############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد السيد عبد الراضي محمد29624
5542############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد ايمن سيد فوزي29625
5341############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد بدوي سيد بالل29626
4640############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد جمال حمد هللا عارف29627
4441############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد جمال حمدان عالم29628
5342############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد حافظ محمد علي29629
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7555############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد حسني احمد حماد29630
7043############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد حسني رشوان عبد الرحمن29631
6139############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد حسين اسماعيل حسين29632
4742############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد حسين عبد الحميد ربيعي29633
6646############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد خالد حامدي عليان29634
5641############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد خليفه خلف مرسي29635
5241############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد خيري كامل محمد29636
7958############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد دبيش محمد فواز29637
6348############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد رجب محمود برديسي29638
5443############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد رشاد محمد ابو دهب29639
4642############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد رفعت سيد ابراهيم29640
4640############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد سيد حماد قاسم29641
7753############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد سيد عبد النبي احمد29642
78.557.5############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد صفوت السيد احمد29643
6448############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد عاطف فضيل خليفه29644
7858.5############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد عبد الراضي ابو دهب حمد هللا29645
6144############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد عبد الرؤوف محمود احمد29646
7855############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد عبد الستار السيد علي29647
6348############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد عبد العليم محمد عبد المجيد29648
6243############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد عبد الاله محمدين عبد الاله29649
5741############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد عز الدين محمد عبد الوهاب29650
5940############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد عصام محمد احمد29651
5041############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد عالء محمدين عبد المنعم29652
5141############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد علي عارف علي29653
5744############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد عماد عبد النعيم محمد29654
5642############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد فريد خليفه احمد29655
4739############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد فؤاد رجب محمد29656
7657############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد محسن زكي قبيصي29657
7759############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد محسن محمود السيد29658
4442############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد محمود شوقي عبد التواب29659
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7654############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد مختار عبد العال خليفه29660
5645############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد مختار محمد عبد الرحيم29661
6343############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد مرسي محمد مرسي قاسم29662
7342############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد مفيد ابو الحمد شحاته29663
6442############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد ممدوح احمد عبد الرحمن29664
5953############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد ممدوح فوزي عبد المنعم29665
6957############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد نادي ابو الحسن عبد ربه29666
7158############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد ناصر فؤاد شاذلي29667
7559############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد نشات سيد فرج29668
7659############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد نور حنفي محمد29669
7054############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمد هاني نور ضيف هللا29670
6755############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمود ابراهيم حميد ابراهيم29671
7459############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمود احمد يوسف عبد النبي29672
5048############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمود بدري عبد الاله محمد29673
6055############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمود ثابت فراج عبد العال29674
7154############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمود جمال عبد الرحمن احمد29675
7056############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمود حميد خلف محمد29676
5643############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمود رفاعي فؤاد قبيصي29677
7057############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمود رفعت صادق محمد29678
7558############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمود صبري صادق احمد29679
7758############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمود عابد عبد الرؤوف مخيمر29680
7658############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمود عبد الراضي طه توفيق29681
7558############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمود عربي توفيق احمد29682
7355############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمود ممدوح عارف على29683
7253############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمود همام محمد همام29684
5338############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامحمود وحيد سيد عبد العظيم29685
5941############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامختار محمد عبد الرحيم محمود29686
6953############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامروان عالء الدين محمود ابراهيم29687
5042############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامصطفى خيري صادق عبد الاله29688
5341############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامصطفى عبد الروؤف زكي هالل29689
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4439############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامصطفى عزت عزالدين عبد الرحيم29690
صطفى مزيد احمد مزيد29691 7249############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفام
6146############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامعتز اشرف عبد الرسول محمد29692
5443############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامعتز ناصر ابراهيم خليفه29693
6646############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامنتصر ممدوح عبد القادر خلف29694
5139############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامنصور دبش منصور محمد29695
4131############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفامؤمن حسني جابر محمد29696
4435############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفانادر بدري فروز ابو الحسن29697
6947############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاناصر محمدين عبد هللا محمد29698
5039############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاهادي ايمن سالمه حسانين29699
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7356############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاهاني جمال خليفه علي29700
4832############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاهشام احمد طه ابراهيم29701
4433############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاهشام محمد صابر هاشم29702
4936############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاوائل عبد الظاهر عبد الموجود محمد29703
5142############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاوليد فرج خلف كمال الدين29704
7051############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاياسر ممدوح ابو الحسن حسن29705
7858############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفايسى رافت سليمان يسى29706
4847############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفايسى عادل بخيت برتال29707
7757############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفايسى عوني بطرس جرجس29708
7653############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفايسى ناصر جاد هللا حنا29709
4439############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفايسى نصري جاد مجلع29710
5842############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفايسى يونان اديب زارع29711
5846############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفايوسف حارس ابراهيم عبد الحميد29712
7357############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفايوسف رافت ارمانيوس حكيم29713
4641############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفايوسف سعودي تميم محمد29714
6753############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفايوسف عادل حامدي عليان29715
6052############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفايوسف عمر علي احمد29716
4847############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفايوسف محمد فؤاد علي29717
4136############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفايوسف محمد محمود محمدين29718
4536############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفايوسف محمود محمد محمود29719
79.557############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفايوسف مختار شمس الدين احمد29720
4438############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفايوسف مصطفى محمد عبد الغنى29721
4836############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفايوسف هالل احمد علي29722
7242############سوهاجناصر االعدادية بادفاابتسام عدلى موسى عبد الدايم29723
6940############سوهاجناصر االعدادية بادفاابتسام عالء محمد خليفه29724
7859############سوهاجناصر االعدادية بادفااحسان طارق عبد القادر محمد29725
5037############سوهاجناصر االعدادية بادفااسراء صبري عبد الرسول عبد الرحمن29726
5734############سوهاجناصر االعدادية بادفااسراء طه احمد محمود29727
5935############سوهاجناصر االعدادية بادفااسراء كمال شاكر محمد29728
6849############سوهاجناصر االعدادية بادفااسراء هالل جاد ضيف29729
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4632############سوهاجناصر االعدادية بادفااسماء ايوب محمد عبد الكريم29730
7248############سوهاجناصر االعدادية بادفااسماء عصام سيد محمد29731
7439############سوهاجناصر االعدادية بادفااسماء محمد ثابت محمد29732
7033############سوهاجناصر االعدادية بادفااسماء ممدوح ماسخ احمد29733
4333############سوهاجناصر االعدادية بادفااسماء نجيب راشد عليو29734
79.560############سوهاجناصر االعدادية بادفااالء رافت محمد محمود29735
7552############سوهاجناصر االعدادية بادفااالء رجب السيد حسانين29736
5941############سوهاجناصر االعدادية بادفاالهام مختار جمال محمد29737
6740############سوهاجناصر االعدادية بادفاامال الليثى فهمى محمد29738
6435############سوهاجناصر االعدادية بادفااماني عبد الحكيم محمد عمر29739
4732############سوهاجناصر االعدادية بادفااماني ياسر محمد احمد29740
4732############سوهاجناصر االعدادية بادفااميره علي محمد صابر29741
6734############سوهاجناصر االعدادية بادفااميره فتحي ثابت حمد هللا29742
ضان هديه رزق29743 8060############سوهاجناصر االعدادية بادفااميمه رم
4436############سوهاجناصر االعدادية بادفاانجي عبد الهادي محمد هريدي29744
6655############سوهاجناصر االعدادية بادفاايات ضيف هللا فضلول ضيف هللا29745
7557############سوهاجناصر االعدادية بادفاايات فتوح خليفه علي29746
7758############سوهاجناصر االعدادية بادفاايريني ايمن خليل زكري29747
ق29748 ا مجدي ثابت رزي 7358############سوهاجناصر االعدادية بادفاايالري
6648############سوهاجناصر االعدادية بادفاايمان خيرى صادق عبد الاله29749
7848############سوهاجناصر االعدادية بادفاايمان علي عبد القادر ادريس29750
7642############سوهاجناصر االعدادية بادفاايمان فتحي خليفه علي29751
5639############سوهاجناصر االعدادية بادفاايمان مجدى احمد على29752
8059############سوهاجناصر االعدادية بادفاايه اكرم فهمى محمد29753
6848############سوهاجناصر االعدادية بادفاايه بدوى عبد العليم ابراهيم29754
6844############سوهاجناصر االعدادية بادفاايه حسين عالم فهمى29755
7858.5############سوهاجناصر االعدادية بادفاايه خالد لطفي حامدي29756
7858############سوهاجناصر االعدادية بادفاايه عارف احمد على29757
79.558.5############سوهاجناصر االعدادية بادفاايه عصام رشاد فواز29758
7853############سوهاجناصر االعدادية بادفاايه محمد احمد توفيق29759
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4640############سوهاجناصر االعدادية بادفاايه محمد فوزى حافظ29760
7855############سوهاجناصر االعدادية بادفاايه نظير حمدان رواى29761
5436############سوهاجناصر االعدادية بادفاايه ياسر فتوح حمدان29762
5340############سوهاجناصر االعدادية بادفابدور منصور عامر ابوزيد29763
7948############سوهاجناصر االعدادية بادفابسمله ياسر عبد الشافى عبد المبدى29764
7539############سوهاجناصر االعدادية بادفابسمه جمال ابوفايد احمد29765
7960############سوهاجناصر االعدادية بادفابسمه سيد عبد الكريم احمد29766
78.559############سوهاجناصر االعدادية بادفابسمه محمد عبد العال محمد29767
7144############سوهاجناصر االعدادية بادفابشرى سعد صالح قاسم29768
5640############سوهاجناصر االعدادية بادفاجاكلين وجيه لطفي عبد الشهيد29769
7654############سوهاجناصر االعدادية بادفاجهاد عاطف لطفى حامدى29770
7240############سوهاجناصر االعدادية بادفاجهاد محمد شعبان فرج29771
6736############سوهاجناصر االعدادية بادفاجيهاد ابراهيم رجب قبيصى29772
7658############سوهاجناصر االعدادية بادفاجيهان عبد النعيم محمد فواز29773
7037############سوهاجناصر االعدادية بادفاخلود خالد محمد سالمه29774
6742############سوهاجناصر االعدادية بادفاخلود سيد محمود احمد29775
7259############سوهاجناصر االعدادية بادفاخلود محمد صابر عبد الرحيم29776
8059############سوهاجناصر االعدادية بادفاخلود وحيد عبد الحميد احمد29777
6952############سوهاجناصر االعدادية بادفادعاء ايمن عبده خلف29778
7339############سوهاجناصر االعدادية بادفادعاء حنفى محمود صالح29779
5036############سوهاجناصر االعدادية بادفادعاء رافت سليم هاشم29780
5931############سوهاجناصر االعدادية بادفادنيا اكرامى ناجى توفيق29781
4534############سوهاجناصر االعدادية بادفادنيا شحات ربيعى رجب29782
4932############سوهاجناصر االعدادية بادفادنيا محمد حماد قاسم29783
7857############سوهاجناصر االعدادية بادفادينا عبد الباري محمد احمد29784
5232############سوهاجناصر االعدادية بادفادينا كميل فؤاد يسى29785
7860############سوهاجناصر االعدادية بادفادينا محمود ابوزيد اسماعيل29786
7752############سوهاجناصر االعدادية بادفاراندا رافت احمد علي29787
6442############سوهاجناصر االعدادية بادفارانيا شحاته خلف جابر29788
5834############سوهاجناصر االعدادية بادفارانيا فريد احمد حسان29789
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4434############سوهاجناصر االعدادية بادفارانيا موريس وديد فهيم29790
79.558.5############سوهاجناصر االعدادية بادفارحاب برقي احمد عبد الرحيم29791
8057############سوهاجناصر االعدادية بادفارحاب خالد حسنى احمد29792
7654############سوهاجناصر االعدادية بادفارحاب رافت قناوى منصور29793
6936############سوهاجناصر االعدادية بادفارحاب كرم محمد مرسى29794
6737############سوهاجناصر االعدادية بادفارحمه احمد ابراهيم عبد الحميد29795
6733############سوهاجناصر االعدادية بادفارحمه السيد رمضان راوي29796
7747############سوهاجناصر االعدادية بادفارحمه بدري زغلول ابوزيد29797
7450############سوهاجناصر االعدادية بادفارحمه حسن على احمد29798
7756############سوهاجناصر االعدادية بادفارحمه صالح فكرى كامل29799
4634############سوهاجناصر االعدادية بادفارحمه عصام على خليفه29800
4634############سوهاجناصر االعدادية بادفارحمه على محمدين فواز29801
7660############سوهاجناصر االعدادية بادفارحمه فيصل عبد هللا محمد29802
7759############سوهاجناصر االعدادية بادفارحمه محمد عبد الحكيم عبد الباسط29803
مه محمود حسين على29804 7759############سوهاجناصر االعدادية بادفارح
5134############سوهاجناصر االعدادية بادفارحمه ناجح قدري يسن29805
6844############سوهاجناصر االعدادية بادفارضا اشرف ابراهيم عبد الحميد29806
5038############سوهاجناصر االعدادية بادفارغده كمال عزوز منصور29807
6743############سوهاجناصر االعدادية بادفارنا عبده خلف حافظ29808
7557############سوهاجناصر االعدادية بادفاروان احمد محمد كمال29809
7355############سوهاجناصر االعدادية بادفاروان جمال سعيد عبد الرحمن29810
6242############سوهاجناصر االعدادية بادفارويدا كمال عبد الباسط احمد29811
7259############سوهاجناصر االعدادية بادفاريم علي عز الدين القاضي29812
5441############سوهاجناصر االعدادية بادفاريهام عصام حفظي ابو الحمد29813
6045############سوهاجناصر االعدادية بادفازهراء محفوظ ابو الحمد حميد29814
6440############سوهاجناصر االعدادية بادفازهراء محمد احمد عبد الاله29815
6041############سوهاجناصر االعدادية بادفازهره عبده علي بركات29816
1010############سوهاجناصر االعدادية بادفاساره ابو المجد عبد الموجود محمد29817
8060############سوهاجناصر االعدادية بادفاساره رشدي عبد الباسط محمود29818
5940############سوهاجناصر االعدادية بادفاساره سعد شهيد يواقيم29819
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7757############سوهاجناصر االعدادية بادفاساره عاطف سالم علي29820
5843############سوهاجناصر االعدادية بادفاساره عبد الراضي اسماعيل عبد النعيم29821
4539############سوهاجناصر االعدادية بادفاساره عبد الناصر مخلوف سرحان29822
7860############سوهاجناصر االعدادية بادفاساره وائل حشمت حنا29823
79.560############سوهاجناصر االعدادية بادفاساره وحيد رسمي بالل29824
79.560############سوهاجناصر االعدادية بادفاسحر باتع محمود زياده29825
8060############سوهاجناصر االعدادية بادفاسحر طلعت سفاري حسين29826
79.560############سوهاجناصر االعدادية بادفاسلفانا عصام ثابت بطرس29827
7759############سوهاجناصر االعدادية بادفاسلمى محمود ابو الحسن حسن29828
79.560############سوهاجناصر االعدادية بادفاسمر باتع محمود زياده29829
79.560############سوهاجناصر االعدادية بادفاسها مدحت سيد حسين29830
6334############سوهاجناصر االعدادية بادفاسهام سعيد رشوان حمدان29831
6035############سوهاجناصر االعدادية بادفاسهي عبد الجواد سيد على29832
4936############سوهاجناصر االعدادية بادفاسوسنه سامي شهيد حنا29833
7657############سوهاجناصر االعدادية بادفاسوسنه مملوك سنبو حبيب29834
7858############سوهاجناصر االعدادية بادفاسيلفيا جمال عبد الشهيد حنا29835
7449############سوهاجناصر االعدادية بادفاسيمون روماني رزيق عطيه اللـه29836
7845############سوهاجناصر االعدادية بادفاسيمون عازر لبيب عازر29837
7150############سوهاجناصر االعدادية بادفاشروق ابو الحمد خلف هللا خليفه29838
7454############سوهاجناصر االعدادية بادفاشروق انور حسن محمد29839
7258############سوهاجناصر االعدادية بادفاشرين اسعد شعبان فرج29840
6438############سوهاجناصر االعدادية بادفاشهد انور عبد الواحد احمد29841
7151############سوهاجناصر االعدادية بادفاشهد جاد سيد على29842
7138############سوهاجناصر االعدادية بادفاشهد صبري محمود عليان29843
5638############سوهاجناصر االعدادية بادفاشهيناز على كامل زناتى29844
6540############سوهاجناصر االعدادية بادفاشيماء خلف برقي يونس29845
7755############سوهاجناصر االعدادية بادفاشيماء سعيد ابو الحمد احمد29846
6647############سوهاجناصر االعدادية بادفاشيماء عاطف عبده مزيد29847
7041############سوهاجناصر االعدادية بادفاشيماء عبد العال محمد احمد29848
6045############سوهاجناصر االعدادية بادفاشيماء عنتر عربى صابر29849
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7550############سوهاجناصر االعدادية بادفاشيماء هالل بالل خلف29850
5147############سوهاجناصر االعدادية بادفاصابرين عارف مرزوق عبد الرحمن29851
5542############سوهاجناصر االعدادية بادفاصفاء مجدي محمود زياده29852
5646############سوهاجناصر االعدادية بادفاعبير جمال حمدان زايد29853
7960############سوهاجناصر االعدادية بادفاعبير علي فراج عبد العال29854
5746############سوهاجناصر االعدادية بادفاعال سيد احمد محمد29855
4843############سوهاجناصر االعدادية بادفاعلياء محمد عبد الحكيم زارع29856
د29857 6344############سوهاجناصر االعدادية بادفاعلياء محمد محمد ابو زي
7452############سوهاجناصر االعدادية بادفاغاده رجب رشدى عبد الراضى29858
5337############سوهاجناصر االعدادية بادفافاطمه ايمن محمد منصور29859
6751############سوهاجناصر االعدادية بادفافاطمه عالء حسن محمود29860
7048############سوهاجناصر االعدادية بادفافاطمه محمد يوسف محمد29861
4344############سوهاجناصر االعدادية بادفافرحه سعودى فتحى عليو29862
6053############سوهاجناصر االعدادية بادفاكاترين طلعت ماهر توفيق29863
7254############سوهاجناصر االعدادية بادفاكريستين ايمن انور رزق هللا29864
6241############سوهاجناصر االعدادية بادفاكريمه دياب سيد بدرى29865
5038############سوهاجناصر االعدادية بادفاكريمه محمد كامل زايد29866
5346############سوهاجناصر االعدادية بادفاالفيتا عادل نصري ابراهيم29867
5646############سوهاجناصر االعدادية بادفالبنى فتحى على بدوى29868
6234############سوهاجناصر االعدادية بادفالمياء محمد عبد الصبور عبد العال29869
7859.5############سوهاجناصر االعدادية بادفامادونا صبحى عزيز جاب هللا29870
5741############سوهاجناصر االعدادية بادفامارتين مدحت حليم فلتس29871
ب عازر29872 ينا خليل راغ 7560############سوهاجناصر االعدادية بادفامارت
7760############سوهاجناصر االعدادية بادفامارتينا مالك سمير راغب29873
7860############سوهاجناصر االعدادية بادفامارينا اكرم خير فرح29874
7560############سوهاجناصر االعدادية بادفامارينا ايمن بخيت برتله29875
نا عياد صبحي عزيز29876 7253############سوهاجناصر االعدادية بادفاماري
4635############سوهاجناصر االعدادية بادفامرفت فراج خلف عبد المولى29877
انى منير ابراهيم29878 6452############سوهاجناصر االعدادية بادفامرنا روم
6554############سوهاجناصر االعدادية بادفامرنا سامح حليم فلتس29879
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7145############سوهاجناصر االعدادية بادفامروه الديب فوزى زياده29880
7346############سوهاجناصر االعدادية بادفامروه حسنى عبده علي29881
7960############سوهاجناصر االعدادية بادفامروه خالد خلف هللا محمدين29882
7450############سوهاجناصر االعدادية بادفامروه سيد عبد الصبور عبد العال29883
7551############سوهاجناصر االعدادية بادفامريانه مشمش شاكر اسخرون29884
7051############سوهاجناصر االعدادية بادفامريم ابو الحمد حماد احمد29885
6557############سوهاجناصر االعدادية بادفامريم احمد على عجمى29886
7959.5############سوهاجناصر االعدادية بادفامريم اسعد ثابت بطرس29887
ي نصري جوده29888 6848############سوهاجناصر االعدادية بادفامريم راج
7456############سوهاجناصر االعدادية بادفامريم راضى نظير نان29889
7655.5############سوهاجناصر االعدادية بادفامريم روماني جبرائيل سعد29890
7041############سوهاجناصر االعدادية بادفامريم روماني شنوده عبد المالك29891
7657############سوهاجناصر االعدادية بادفامريم عبد الوهاب عبده احمد29892
7557############سوهاجناصر االعدادية بادفامريم عوض شحاته محمد29893
5538############سوهاجناصر االعدادية بادفامريم ناجي لطفي عبد الشهيد29894
6846############سوهاجناصر االعدادية بادفاملك طه عليو احمد29895
اله احمد29896 7646############سوهاجناصر االعدادية بادفامنار حسن عبد ال
7554############سوهاجناصر االعدادية بادفامنار خالد تمام احمد29897
6241############سوهاجناصر االعدادية بادفامنار عالء الدين احمد على29898
7453############سوهاجناصر االعدادية بادفامنار محمد بخيت عبد العال29899
6642############سوهاجناصر االعدادية بادفامنال ابراهيم فوزى عبد الراضى29900
4730############سوهاجناصر االعدادية بادفامنال جمال يمنى احمد29901
5636############سوهاجناصر االعدادية بادفامنه هللا اشرف حامد قاسم29902
7745############سوهاجناصر االعدادية بادفامنى سيد احمد عبد اللطيف29903
4234############سوهاجناصر االعدادية بادفامها احمد فوزى  حافظ29904
6440############سوهاجناصر االعدادية بادفامها محمد عنتر احمد29905
7658############سوهاجناصر االعدادية بادفامهرانيل وفدي فهمي يوسف29906
6851############سوهاجناصر االعدادية بادفامياده حنفى محمود سالمه29907
5941############سوهاجناصر االعدادية بادفامياده سمير فوزى عبد العزيز29908
8060############سوهاجناصر االعدادية بادفاميراى نشات سليمان يسى29909
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7756############سوهاجناصر االعدادية بادفاميروال امجد امين قديس29910
6136############سوهاجناصر االعدادية بادفاناديه عبد العظيم احمد عبد العظيم29911
7758############سوهاجناصر االعدادية بادفانانسى عادل شوقى غطاس29912
7555############سوهاجناصر االعدادية بادفانجالء قدري زغلول ابو زيد29913
7960############سوهاجناصر االعدادية بادفاندى اسامه عبد الباسط عبد الراضى29914
6841############سوهاجناصر االعدادية بادفاندى حازم ابراهيم احمد29915
7441############سوهاجناصر االعدادية بادفاندى خالد حسنى عطا29916
7049############سوهاجناصر االعدادية بادفاندى عبد الكريم خضيرى عبد الكريم29917
7760############سوهاجناصر االعدادية بادفاندي احمد محمد احمد29918
7548############سوهاجناصر االعدادية بادفانرمين احمد عبد الكريم احمد29919
7345############سوهاجناصر االعدادية بادفانرمين سمير فؤاد يسى29920
7857############سوهاجناصر االعدادية بادفانرمين عبد المنعم احمد مزيد29921
7241############سوهاجناصر االعدادية بادفانرمين فوزي نصر هللا بساده29922
7956############سوهاجناصر االعدادية بادفانسمه عبد الرؤوف محمد بدرى29923
6139############سوهاجناصر االعدادية بادفانسمه كحالوى بالل يسين29924
6750############سوهاجناصر االعدادية بادفانهى حماده عبد هللا محمود29925
5538############سوهاجناصر االعدادية بادفانور الهدى صديق صالح ابراهيم29926
7250############سوهاجناصر االعدادية بادفانورا ماهر راشد خالد29927
7441############سوهاجناصر االعدادية بادفانوران رشدى فتحى فرج29928
7547############سوهاجناصر االعدادية بادفانوره مدحت فتحى عبد الرحيم29929
6538############سوهاجناصر االعدادية بادفانورهان ابراهيم حنفى موسى29930
5941############سوهاجناصر االعدادية بادفانورهان جميل هالل ابراهيم29931
7456############سوهاجناصر االعدادية بادفانورهان حنفى محمود سالمه29932
5936############سوهاجناصر االعدادية بادفانورهان خلف احمد توفيق29933
4131############سوهاجناصر االعدادية بادفانورهان فكرى عرفات عبد النبى29934
8060############سوهاجناصر االعدادية بادفانورهان لطفي حامدي عليان29935
79.555############سوهاجناصر االعدادية بادفانورهان ممدوح سيد عبد الراضي29936
5138############سوهاجناصر االعدادية بادفانورهان ممدوح قدري يسين29937
7141############سوهاجناصر االعدادية بادفاهاجر عادل فتحى محمد29938
6644############سوهاجناصر االعدادية بادفاهاجر محمد زكى خلف29939
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7446############سوهاجناصر االعدادية بادفاهاجر مصطفي محمد ابو زيد29940
5333############سوهاجناصر االعدادية بادفاهاله حامد محمد محمود29941
7345############سوهاجناصر االعدادية بادفاهايدي حسين ابو المجد كامل29942
7656############سوهاجناصر االعدادية بادفاهنا مظهر محمد ابو الحمد29943
5444############سوهاجناصر االعدادية بادفاهناء صالح جادهللا عبد الرحيم29944
7652############سوهاجناصر االعدادية بادفاهند احمد عبد النبى احمد29945
5435############سوهاجناصر االعدادية بادفاهند عبد اللطيف اسماعيل عبد اللطيف29946
6537############سوهاجناصر االعدادية بادفاهند كرم سيد عثمان29947
7252############سوهاجناصر االعدادية بادفاهيام خالد صدقي عبد اللـه29948
6036############سوهاجناصر االعدادية بادفاورده شحاته عزوز قاسم29949
7860############سوهاجناصر االعدادية بادفاوفاء نصر مازن محمد29950
6745############سوهاجناصر االعدادية بادفاياسمين جمال فتحى يونس29951
6654############سوهاجناصر االعدادية بادفايوستينا سامى انور رزق هللا29952
6441############سوهاجناصر االعدادية بادفايوستينا عماد قلته سويحه29953
ق اندراوس29954 7346############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىابانوب ممدوح ارزي
6350############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىابانوب وديد توفيق سولاير29955
7046############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىاحمد ادهم فتحى حسن29956
5744############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىاحمد السيد عبد الرحيم كريم29957
6442############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىاحمد رجب كمال شلبى29958
7659.5############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىاحمد عبد المنعم مصطفى السيد29959
4742############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىاحمد على طه عبد النعيم29960
5735############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىاحمد على لطفى على29961
6536############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىاحمد عنتر ضاحى فهيم29962
5236############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىاحمد محروص على اسماعيل29963
4832############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىاحمد ممدوح احمد محمد29964
4940############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىاسالم رفعت حسن ابوغديه29965
5336############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىاسالم عبد الناصر مرسال محمد29966
5442############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىالسيد عمر محمد السيد29967
5544############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىبشار عبد العليم رمضان عبد السالم29968
4736############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىبيشوى سليمان عطانا عطا29969
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انى عبد المالك29970 7253############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىتوماس مجدى روم
5439############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىجرجس نشات عيد تامر29971
5148############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىحسن صابر حسن طنطاوى29972
5348############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىحسن مصطفى عارف عبد النعيم29973
5936############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىحفظى خلف حافظ مخلوف29974
5848############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىحماده ضمره محمد شرقاوى29975
4240############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىخالد اشرف حسنى عياط29976
5148############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىخالد قدرى احمد محمد29977
7460############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىرامى سمير شنوده نسيم29978
5251############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىسفين ايمن رومانى شفيق29979
5449############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىسلمان السيد حماد رشيد29980
6954############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىسلمان حسين سلمى مسلم29981
5352############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىسيف سعيد جرجس سعيد29982
5047############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىشريف محمود ابراهيم كريم29983
7860############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىشنوده اميل الضبع لبيب29984
4547############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىشنوده سعد مسعد قدوس29985
5950############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىصالح الدين عاصم حمدون عبد العال29986
7052############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىطارق محمد طه عبد النعيم29987
7458############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىطه مختار طه عبد النعيم29988
4039############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىعبد الرحمن السيد سليمان احمد29989
5643############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىعبد الرحمن سالمه حامد على29990
5045############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىعبد الرحمن عقله عمران عامر29991
6456############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىعبد الرحمن على الديب فهيم29992
6659############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىعبد الرحمن محمد احمد مهران29993
5648############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىعبد هللا خالد عبد هللا احمد29994
5554############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىعبد الوهاب منصور عايد عوده29995
4647############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىعالء معراجى حسن ابوغديه29996
7451############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىعلى عبد المالك عبد الحميد محمد29997
6149############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىعلى محمد طه عبد النعيم29998
5847############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىعمر احمد مسراوى عمر29999
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4836############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىعمر عادل حامد محمد30000
5640############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىعمر عنتر ابو الفتوح محمود30001
4946############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىعمر محمد صالح عبد الجابر30002
اده30003 5543############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىعمرو خيرى نعمان زي
5137############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىعوض صابر جمعه عويضه30004
5339############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىعياد كميل عياد تاوضروس30005
6444############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىفادى يسرى ايوب ذكى30006
7658############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىفارس اشرف حسنى عبد العاطى30007
6747############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىفارس سليم عبد الرحمن سليم30008
5341############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىفهد على عبد الرازق عبد الجليل30009
5951############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىفوزى انور محمد سباق30010
7051############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىكارمى شمعون الياس تاوضروس30011
5951############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىكرم كمال حنفى محمود30012
7658############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىكريم فوزى محمد عطيه30013
5045############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىكمال رفعت احمد راشد30014
7556############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىكيرلس ثروت فالح سمعان30015
ع ضيف30016 7649############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىكيرلس ناصر ودي
5749############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىمحب محسن وديع ضيف30017
5849############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىمحمد ابودهب محمد احمد30018
6550############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىمحمد احمد فتحى محمود30019
4744############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىمحمد عبد الباسط صبره عبد الحميد30020
4844############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىمحمد على محمد احمد عبد العال30021
4851############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىمحمد فتح هللا مرسى محمد30022
4235############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىمحمد فوزى فؤاد احمد30023
7458############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىمحمد منصور السيد على30024
4246############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىمحمد ناصر عبد المبدى فكرى30025
6542############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىمحمود بخيت محمد السيد30026
6144############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىمحمود طه محمود عطا هللا30027
5647############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىمحمود عصام سمير السيد30028
6147############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىمحمود محمد رفاعى محمد30029
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7554############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىمحمود محمد عبد الظاهر محمد30030
8060############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىمينا ثروت رسمى مبادر30031
5046############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىمينا رئيس انيس قلدس30032
4645############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىمينا نشات توفبق حبيب30033
4744############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىهشام ثابت محمد عبد الهادى30034
6742############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىهشام شريف حسن عبد الرحيم30035
4547############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىيحيى فريد ابو المجد حميد30036
7753############سوهاجالعرابةالشرقية للتعليم اال ساسىيسى خالف نصرى مهنى30037
7145############سوهاجالعرابة الشرقية عاسراء انور محمود احمد محمد30038
5439############سوهاجالعرابة الشرقية عاسراء خيرى ابو النجاه تميم30039
7047############سوهاجالعرابة الشرقية عاسراء صابر السيد محمد30040
6236############سوهاجالعرابة الشرقية عاسراء على عرفه السيد30041
7240############سوهاجالعرابة الشرقية عاسراء محمد على ابوزيد30042
6237############سوهاجالعرابة الشرقية عاسراء محمد فتحى محمود30043
6937############سوهاجالعرابة الشرقية عاسماء احمد محمد السيد30044
5133############سوهاجالعرابة الشرقية عاسماء طه توفيق احمد30045
7759.5############سوهاجالعرابة الشرقية عافنان احمد محمود عبد المجيد30046
5539############سوهاجالعرابة الشرقية عالزهراء خالد صدقى محمد30047
ضى السيد30048 7143############سوهاجالعرابة الشرقية عامانى فوزى را
6637############سوهاجالعرابة الشرقية عامل رمضان خلف هللا خليفه30049
6936############سوهاجالعرابة الشرقية عامل محمد فهيم نقدى30050
7757############سوهاجالعرابة الشرقية عامنيه ايمن مصطفى عبد الحفيظ30051
6033############سوهاجالعرابة الشرقية عامنيه رشدى خليفه عبد الاله30052
6043############سوهاجالعرابة الشرقية عامنيه عطيه السيد عطيه30053
7347############سوهاجالعرابة الشرقية عاميره اشرف على ابو زيد30054
7348############سوهاجالعرابة الشرقية عاميره خلف عبد الاله حسن30055
7658############سوهاجالعرابة الشرقية عاميره عبد الشافى ابو النجاه تميم30056
7659############سوهاجالعرابة الشرقية عاميره فايز فاروق عطا هللا30057
78.560############سوهاجالعرابة الشرقية عانجى ايمن حفظ هللا عشماوى30058
7558.5############سوهاجالعرابة الشرقية عايمان احمد عبده احمد30059
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7346############سوهاجالعرابة الشرقية عايه احمد مشهدى على30060
7554############سوهاجالعرابة الشرقية عايه عبد الراضى احمد عليان30061
6856############سوهاجالعرابة الشرقية عايه عبد المالك مهدى سالم30062
4744############سوهاجالعرابة الشرقية عايه على محمد السيد30063
5947############سوهاجالعرابة الشرقية عايه محمد رشاد حمد30064
7656############سوهاجالعرابة الشرقية عبسمه خالد عبد الرحيم محمود30065
7553############سوهاجالعرابة الشرقية عبسمه خليفه خلف هللا خلف30066
7757############سوهاجالعرابة الشرقية عبسمه صبرى مرسى خزيم30067
7658.5############سوهاجالعرابة الشرقية عبسنت فيكتور شهدى اندراوس30068
6654############سوهاجالعرابة الشرقية عبوسينه خليفه مخلوف خليفه30069
7455############سوهاجالعرابة الشرقية عخلود منصور عرفه السيد30070
6753############سوهاجالعرابة الشرقية عداليا عبد اللطيف السيد يوسف30071
6444############سوهاجالعرابة الشرقية عدعاء خالد محمد السيد30072
5244############سوهاجالعرابة الشرقية عدعاء محمد احمد ابراهيم30073
7756############سوهاجالعرابة الشرقية عدميانه رضانه شاكر دميان30074
7554############سوهاجالعرابة الشرقية عدنيا محمد خلف مسلم30075
5745############سوهاجالعرابة الشرقية عدينا بحر صادق احمد30076
7453############سوهاجالعرابة الشرقية عرحاب مصطفى رمضان السيد30077
7045############سوهاجالعرابة الشرقية عرحمه احمد حسين احمد30078
6235############سوهاجالعرابة الشرقية عرحمه السيد عبد اللطيف عبد العال30079
5134############سوهاجالعرابة الشرقية عرحمه جالل عبد العاطى عوض30080
5533############سوهاجالعرابة الشرقية عرحمه عطيه محمود محمد30081
5437############سوهاجالعرابة الشرقية عرحمه فارس احمد ابراهيم30082
6039############سوهاجالعرابة الشرقية عرحمه فيصل محمد مجاهد30083
6844############سوهاجالعرابة الشرقية عرشا صالح عبد الرازق السيد30084
7759############سوهاجالعرابة الشرقية عساره سباق محمد سباق30085
6752############سوهاجالعرابة الشرقية عسحر محمد عبد الرحيم محمد30086
5138############سوهاجالعرابة الشرقية عسهام السيد فرج ابوزيد30087
5940############سوهاجالعرابة الشرقية عسهام رجب عبد الغنى رمضان30088
6039############سوهاجالعرابة الشرقية عسهام عاطف توفيق على30089
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7658############سوهاجالعرابة الشرقية عسوسنا رؤف حنا عوض30090
4936############سوهاجالعرابة الشرقية عسوميه مدكور احمد اليمنى30091
78.560############سوهاجالعرابة الشرقية عشمس باسم حسنين عبد العاطى30092
4336############سوهاجالعرابة الشرقية عشيماء السيد محمد احمد ابو دهب30093
7557############سوهاجالعرابة الشرقية عشيماء حارس شيبه الحمد مجاهد30094
6644############سوهاجالعرابة الشرقية عشيماء عادل رشدى ابو الفتوح30095
7859.5############سوهاجالعرابة الشرقية عشيماء عالء على حداد30096
4942############سوهاجالعرابة الشرقية عصابرين ادهم محمد بالل30097
7156############سوهاجالعرابة الشرقية عصابرين محمود احمد عبد العال30098
7758.5############سوهاجالعرابة الشرقية ععبير جابر عبد الظاهر جابر30099
4840############سوهاجالعرابة الشرقية ععبير كمال حمدان احمد30100
5244############سوهاجالعرابة الشرقية ععزه شعبان احمد عبد الجليل30101
6252############سوهاجالعرابة الشرقية ععلياء ممدوح رمضان عبد السالم30102
6157############سوهاجالعرابة الشرقية عغاده بخيت احمد محمد30103
4445############سوهاجالعرابة الشرقية عفاطمه الزهراء محمد مخلوف محمد30104
5250############سوهاجالعرابة الشرقية عفاطمه السيد سليمان احمد30105
4850############سوهاجالعرابة الشرقية عفاطمه صالح كامل عبد الرحيم30106
5652############سوهاجالعرابة الشرقية عفرحه سليمان موسى سليمان30107
5647############سوهاجالعرابة الشرقية عفرحه على حسن سعودى30108
5154############سوهاجالعرابة الشرقية عكارمينا وديع مرجان جريس30109
5355############سوهاجالعرابة الشرقية عكارولين غبلاير نسيم جوجى30110
6650############سوهاجالعرابة الشرقية علبنى جمال عبد العزيز سالمان30111
4151############سوهاجالعرابة الشرقية علبنى صادق محمدين ابوزيد30112
4854############سوهاجالعرابة الشرقية علمياء حاتم محمد محمود عبيد هللا30113
5953############سوهاجالعرابة الشرقية عماريا محروس صليب تاوضروس30114
7560############سوهاجالعرابة الشرقية عمارينا بخيت موسى شحاته30115
4444############سوهاجالعرابة الشرقية عمارينا عزت رسمى امبادر30116
7660############سوهاجالعرابة الشرقية عمارينا فايز حكيم بالطس30117
6559############سوهاجالعرابة الشرقية عمارينا مجدى عيد تامر30118
7360############سوهاجالعرابة الشرقية عمارينا ميخائيل عوض عبد المالك30119
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7455############سوهاجالعرابة الشرقية عمروه حمدى خلف هللا عبد الصادق30120
6539############سوهاجالعرابة الشرقية عمروه فرغل السيد حسن30121
س30122 6550############سوهاجالعرابة الشرقية عمريم سامى ذكى اندراو
7760############سوهاجالعرابة الشرقية عمريم فوزى حفظى جيد30123
6550############سوهاجالعرابة الشرقية عمريم ناصر لبيب نصر هللا30124
7860############سوهاجالعرابة الشرقية عملك احمد خلف هللا عبد الصادق30125
4732############سوهاجالعرابة الشرقية عمنار محمد عبد المالك محمود30126
7760############سوهاجالعرابة الشرقية عمنار مرتضى عارف محمد30127
7243############سوهاجالعرابة الشرقية عمنه هللا خالد حسن عبد الراضى30128
7143############سوهاجالعرابة الشرقية عمنه هللا صالح ابو الفتوح خليفه30129
6948############سوهاجالعرابة الشرقية عمنه هللا وليد كمال رمضان30130
5641############سوهاجالعرابة الشرقية عمنى ذكى على عبد الرحيم30131
5133############سوهاجالعرابة الشرقية عمها كمال سعيد سليمان30132
6138############سوهاجالعرابة الشرقية عمى جمال جالل السيد30133
8060############سوهاجالعرابة الشرقية عميار محمد حسنين عبد العاطى30134
7650############سوهاجالعرابة الشرقية عنانسى حبيب توفيق سولاير30135
8059############سوهاجالعرابة الشرقية عنانسى رومانى ادم بسطورس30136
6637############سوهاجالعرابة الشرقية عنجالء رفعت عبد المجلى حسن30137
7137############سوهاجالعرابة الشرقية عندا صبرى حماده حسين30138
6853############سوهاجالعرابة الشرقية عندا كمال رشاد حمد30139
7853############سوهاجالعرابة الشرقية عندا معرجى احمد محمد30140
5740############سوهاجالعرابة الشرقية عنعمه عنتر السيد احمد30141
6437############سوهاجالعرابة الشرقية عنهله محمد احمد عليان30142
78.559.5############سوهاجالعرابة الشرقية عنورهان حمدان خلف السيد30143
7658.5############سوهاجالعرابة الشرقية عهايدى عبد الواحد على جاد30144
6252############سوهاجالعرابة الشرقية عهبه هللا خيرى ابو المجد على30145
78.559.5############سوهاجالعرابة الشرقية عهبه سعيد عبد الرحيم محمد30146
7348############سوهاجالعرابة الشرقية عهبه على محمد احمد30147
78.555############سوهاجالعرابة الشرقية عهبه محمد جالل مهدى30148
7350############سوهاجالعرابة الشرقية عهناء سعد صابر احمد30149
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7653############سوهاجالعرابة الشرقية عهند السيد عبد المجيد قمر الدوله30150
7358############سوهاجالعرابة الشرقية عوالء جالل محمود عطا هللا30151
7660############سوهاجالعرابة الشرقية عياسمين خالد قناوى على30152
7551############سوهاجالعرابة الشرقية عياسمين خالد محمود احمد30153
6438############سوهاجالعرابة الشرقية عياسمين عبد الرؤوف فهمى خليل30154
7657############سوهاجالعرابة الشرقية عياسمين كمال عبد الحميد محمد30155
6849############سوهاجالعرابة الشرقية عيامنه خالف محمد بالل30156
7054############سوهاجالعرابة الشرقية عيوستينا عصمت صاحى فلتس30157
7752############سوهاجالعرابة الشرقية عيوستينا يسرى فخرى زارع30158
7158############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاحمد ابراهيم احمد ابراهيم30159
6653############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاحمد ابو الحمد احمد عثمان30160
7054############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاحمد حسن عبد الصبور حسن30161
7559############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاحمد حسنى محمد عبد الرحيم30162
7049############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاحمد حسنى محمود بدوى30163
7550############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاحمد حشمت صدقى صابر30164
7354############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاحمد حماده سليم محمود30165
6242############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاحمد صابر على عبد المطلب30166
7541############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاحمد عبده فهمى زايد30167
6636############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاحمد عزباوى عبد الرازق عزباوى30168
6538############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاحمد على حسن عبد الرحيم30169
6240############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاحمد عيد احمد عبد النبى30170
7556############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاحمد فراج عباس فراج30171
5138############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاحمد محمد فاضل مرسى30172
7452############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاحمد محمد محمد عبد الغنى30173
6551############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاحمد ناجح سيد عبد الرحيم30174
5842############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاحمد ناصر سعودى سعيد30175
7047############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاسامه ايمن معبد عبد العزيز30176
5238############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاسامه صفوت يونس محمد30177
6441############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاسعد كرم انور همام30178
7243############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاسالم شريف عبد المنعم امين30179
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6542############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةاسالم محسن سرحان عبد الموجود30180
5541############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةانور ناجح انور همام30181
6030############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةايمن سعودى حسنى كامل30182
6546############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةحسام محمد ذكى عباس30183
5741############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةحسن ايمن فتحى جادهللا30184
6843############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةحسن خلف احمد حسن30185
7356############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةحسن محمود محمد حسن30186
6545############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةحسن نورالدين احمد محمد30187
7545############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةحسين حافظ سعد حافظ30188
5038############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةحسين قدرى نادى حسن30189
4242############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةحسين نورالدين احمد محمد30190
7858.5############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةخالد احمد محمود محمد30191
6646############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةخالد عبد الرووف محمد فرج30192
78.553############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةخالد فتحى حسين عكاشه30193
7858.5############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةخالد فوزى محمد احمد30194
7144############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةخالد قدرى رشدان احمد30195
7244############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةخالد كرم حسن محمد30196
ت حسين محمد غازى30197 7345############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةراف
7043############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةزهير احمد خلف هللا محمود30198
5039############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةشحات كمال الدين رشدى شحات30199
5751############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةشريف سالم السيد عزباوى30200
6446############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةشعبان سامح شعبان على30201
7958############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةطه سيد طه ابوزيد30202
4848############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةعبد الرحمن حمدى عبده فراج30203
4952############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةعبد الرحمن عبد الصبور زكى حافظ30204
78.556############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةعبد الرحمن فتحى محمد احمد30205
7958############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةعبد العزيز مصطفى كامل عبد اللطيف30206
78.558############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةعبد اللطيف عمران محمود محمد30207
7045############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةعالء صبري محمد عبد العزيز30208
7756############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةعلى حسن على حسن30209
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7959.5############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةعمر ناجح السيد عثمان30210
8057############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةعمرو عصام خزيم ابو دهب30211
6148############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةفارس عادل نظير رياض30212
7656############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةكريم كمال عبد النعيم خلف30213
6249############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةكريم محمد سلمى عوض30214
5140############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةمحمد احمد حسنى بدوى30215
78.559.5############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةمحمد احمد كامل احمد30216
6840############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةمحمد اشرف خلف محمد30217
4738############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةمحمد سيد احمد شحاته30218
4031############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةمحمد سيد حامد محمد30219
6448############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةمحمد كرم رزق محمود30220
5046############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةمحمد كمال  شحاته كمال الدين30221
7959############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةمحمود خلف محمد عبد الرحمن30222
7959############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةمحمود عبد اللطيف احمد عباس30223
78.560############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةمحمود محمد حسين عمران30224
7858############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةمصطفى حماده حامدى شرقاوى30225
6443############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةمصطفى خالد عليان همام30226
7957############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةمصطفى خيرى عبد الحميد عبد الواحد30227
7247############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةمصطفى رمضان مصطفي السيد30228
4235############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةمصطفى محمد السيد محمد30229
7246############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةمصطفى مراد خلف رزق30230
7251############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةمعتز محمد احمد فراج30231
د30232 5037############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةممدوح احمد السيد ابوزي
7244############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةمؤمن مصرى محمود عمار30233
7045############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةهشام خلف محمد شحاته30234
7960############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةوليد عبد الناصر فتحى توفيق30235
7351############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةيوسف حمدي عشرى محمود30236
7347############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىهيام فواز على فراج30237
7860############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىاسماء على محمد على30238
78.549############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىامنيه حسن كامل محمد30239
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7144############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىاميره عبده فهمى زايد30240
7659############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىاميمه ايمن احمد ابراهيم30241
7551############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىامينه بخيت احمد عزباوى30242
6746############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىانتصار محمد خلف زايد30243
7750############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىايات اشرف محمدين همام30244
6949############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىايمان بخيت احمد عزباوى30245
6645############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىايمان خيرى خالف فاضل30246
6346############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىايمان على ابراهيم محمدين30247
6243############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىايمان محمد على مهنى30248
5044############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىايه خلف على محمد30249
6849############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىايه سيد على محمد30250
4943############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىبدور عيسى جابر محمد30251
4545############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىحميده عبد الصبور عطيه سالمه30252
6649############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىحنان احمد ابراهيم احمد30253
4244############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىحنان خلف شحاته محمود30254
7756############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىحنين احمد ابراهيم احمد30255
7956############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىحنين محمود حسن فاضل30256
6443############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىرحمه شعبان سعودى سعيد30257
7860############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىرحمه عليان صبره شلقامى30258
7660############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىرحمه محمود مصطفى احمد30259
5254############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىرغده عاطف على زايد30260
يدا عصام شعبان امين30261 78.559.5############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىروف
79.559############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىريناد نجدى كامل فضل30262
4730############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىريهام احمد السيد ابوزيد30263
8058############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىريهام خلف سيد هريدى30264
8058############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىريهام سيد محمد حامدى30265
7347############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىزينب سعد الدين حامد محمد30266
6951############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىساره خلف حسن كامل30267
6550############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىسمر صالح قدرى همام30268
79.550############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىسمريه حلمى غانم عبد العزيز30269
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7252############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىسهيله عبد الستار احمد حماد30270
8059############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىشهد حامد خليفه محمود30271
4942############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىشيماء احمد ابو النجا حسن30272
8058.5############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىشيماء حسن احمد على30273
7659.5############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىشيماء فوزى حمدان احمد30274
78.558.5############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىضحى ناصر كامل مهاود30275
7958.5############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىعائشه عبد الرازق محمد شحاته30276
7152############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىعال عالء الدين انور همام30277
8059.5############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىعال محمد مصطفى احمد30278
7453############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىغاده عبد الغفار حسن محمد30279
6150############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىفاطمه محمد خلف احمد30280
7149############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىفرحه حسين محمد صبره30281
5742############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىفرحه محمد فؤاد صابر30282
7759############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىمريم السيد جابر فاضل30283
4543############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىملك خلف سيد احمد30284
5939############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىمنار عيد سرحان عبد الموجود30285
6440############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىمنار فارس هاشم محمد30286
79.559############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىمنار يسرى عبد النعيم راشد30287
7860############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىميرنا اشرف عقل عبد ربه30288
4337############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىناهد خالد جاد خليفه30289
7554############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىنجالء نور فتحى فهمى30290
6546############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىندى صابر مخيمر زاكى30291
6243############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىنريمان الديب محمد على30292
4643############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىنورهان حمدان حمدون ابراهيم30293
6348############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىنورهان عنتر حسن محمد30294
6240############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىهاجر حماده ابو اليذيد عمار30295
6640############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىهاجر شعبان عشرى ابراهيم30296
6746############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىهايدى ممدوح احمد عباس30297
6744############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىهند صابر على عبد المنطلب30298
6142############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىهويدا ابراهيم راشد ابراهيم30299
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6850############سوهاجالغوانم للتعليم االساسىهيام احمد فتحى فهمى30300
7648############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةاحمد ابو الحمد السيد جنيدى30301
5938############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةاحمد الدسوقى احمد دسوقى30302
7039############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةاحمد جمال محمد برعى30303
7652############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةاحمد خليفه عويس حسن30304
7140############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةاحمد عصمت احمد على30305
7142############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةاحمد على طه عبد المجيد30306
6239############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةاحمد محمد احمد حمدون30307
6337############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةاحمد محمد السيد محمد30308
7856############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةاحمد محمد جاد الكريم بكرى30309
7047############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةاحمد محمد حسين محمد30310
6350############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةاحمد محمد محمود احمد30311
7554############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةاحمد مختار محمود سليم30312
6239############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةاحمد هدهد محمد تمام30313
7854############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةاسامه صالح عزالدين محمد30314
7651############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةالسيد محمد السيد احمد30315
6846############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةالفروه محمد محمود احمد30316
78.556.5############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةانور السيد عبد الفتاح جبريل30317
7147############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةبهاء هاشم شعبان محمد30318
6438############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةجمال حمدي احمد عبد العزيز30319
6038############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةحسين ابراهيم السيد عبد الرحمن30320
5436############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةحماده محمد مصطفى احمد30321
5336############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةحمدى محمد السيد محمد30322
6837############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةسامح محروص سعد بشاى30323
5738############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةسعد ناصر سعد احمد30324
6438############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةشاكر شحات نظير مسعود30325
6740############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةشريف محمد فوزي محمد30326
6038############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةطلعت محمد على تمام30327
5735############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةعاصم جمال السيد عمران30328
7548############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةعبد الرازق احمد خلف على30329
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7343############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةعبد الصمد محمد السيد علي30330
5543############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةعبد هللا راشد كامل راشد30331
77.557############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةعبد الوهاب عبد هللا عبد الوهاب على30332
7753############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةعلى احمد محمود محمد30333
6838############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةعلي السيد علي عبد الصادق30334
7543############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةعمر محمود حسين محمد30335
7342############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةفتحى محمد فتحى السيد30336
6845############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةكمال الدين عزاز مصطفى احمد30337
6241############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمحمد احمد محمود مرسى30338
7137############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمحمد جاد حسن محمد30339
6238############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمحمد حسين السيد عبد الرحمن30340
7042############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمحمد خليفه عبد النعيم مسعود30341
7239############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمحمد عبد الاله على محمود30342
6950############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمحمد قدرى احمد محمود30343
7047############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمحمد ناصر احمد السيد30344
7040############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمحمد ياسر حسين محمد30345
79.558############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمحمود احمد فراج احمد30346
78.557############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمحمود حسن كامل محمود30347
7649############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمحمود عبد الجابر عبد الاله عبد الجابر30348
6741############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمحمود على قرنى محمد30349
6638############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمحمود محمد احمد حمدون30350
7651############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمحمود ناصر احمد السيد30351
6031############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمصطفى طه عبد الموجود محمود30352
6536############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمصطفى عثمان محمد محمد30353
6435############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمعمر مرتضى سعد احمد30354
6040############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمنتصر منصور احمد محمد30355
7655############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةناصر فتحي عزالدين محمد30356
6536############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةوائل مدحت موريس اسطفانوس30357
6241############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةياسر وحيد موريس اسطفانوس30358
6848############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةيوسف شعبان محمد احمد30359
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6651############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةاسراء احمد عشرى احمد30360
7235############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةاسماء احمد محمد مهدى30361
7450############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةاسماء محمود محمد محمود30362
7051############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةاميره احمد عبد الموجود محمود30363
7035############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةاميره مظهر فراج السيد30364
6942############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةايلين اسامه عياد مهنى30365
7243############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةايمان فارس محمد السيد30366
7042############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةايه محمد عبد الرحمن على30367
7141############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةبدور احمد السيد احمد30368
6742############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةجمالت محمد عبد الوهاب على30369
6642############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةجيهان عادل صبحى جاب هللا30370
7352############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةجيهان قناوى عبده محمد30371
7340############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةحنان عزوز جالل عثمان30372
7344############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةخلود ابو الحمد السيد محمد30373
7142############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةخلود احمد محمود محمد30374
7244############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةخلود عصمت احمد على30375
6945############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةخيرات عزالدين ايراهيم عبد الرحمن30376
8058.5############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةداليا محمد عبد الصبور محمد30377
7646############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةدنيا عاطف عبد الحليم عثمان30378
6936############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةدنيا عنتر عبد الرحيم احمد30379
6733############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةراندا عماد محمود احمد30380
6342############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةرحمه ايمن احمد محمد30381
7560############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةرحمه عبد الرؤوف محمد عبد الرحمن30382
6449############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةرحمه عبد اللطيف حجازى السيد30383
صمت احمد على30384 مه ع 7146############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةرح
6949############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةرشا ربيعى محمود احمد30385
7149############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةرغده اشرف خباش جبريل30386
7458############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةرنيا مصطفى كامل برعى30387
7549############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةرنيا ناصر سعد جالل30388
5644############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةزهراء احمد على محمود30389
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4142############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةساره السيد حسن فرغل30390
5345############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةشروق الكحالوي سعد احمد30391
5446############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةشرين رافت خلف على30392
6034############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةشوق فيصل قدرى جالل30393
7043############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةشيماء السيد احمد محمد30394
6254############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةشيماء على السيد احمد30395
7244############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةشيماء محمد زكريا احمد30396
7556############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةصابرين عبد الرحمن السيد مرعى30397
7856############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةعبير عاصم احمد محمد30398
4446############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةعبير محمد حسن فرغل30399
4750############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةعال ابو دراز رجب محمد30400
5850############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةعواطف محمد محمد محمد30401
7154############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةفاطمه ايمن حسنى عبد الوارث30402
7658############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةفرحانه فراج حسين فراج30403
7048############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةفرحه حسين احمد السيد30404
4643############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةفرحه خميس محمود السيد30405
6853############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمروه عثمان جالل عثمان30406
4341############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمنار حداقه محمد السيد30407
4247############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمنار ناجح احمد محمد30408
7556.5############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمنال ابودراز محمد احمد30409
7758############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمنه هللا احمد محمد احمد30410
6846############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمنى قدرى حجازى السيد30411
75.558.5############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمها احمد محمود مصطفى30412
5849############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمها شحاته عبد النعيم مسعود30413
5539############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةنبيله فكرى فهمى اسحاق30414
ى السيد30415 7152############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةندى حماده الوردان
7357############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةندى وجيه محمد شمروخ30416
6847############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةنهيرى حسن طاهرس محمود30417
7043############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةنورا شعبان محمود السيد30418
5139############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةنورا صالح حارس السيد30419
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7041############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةنورهان حسن عارف محمد30420
7154############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةهاجر عمر خليل محمد30421
6846############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةهاله حمدى احمد محمود30422
6442############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةهبه هللا على طه عبد المجيد30423
4030############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةهبه محمد جالل عثمان30424
7243############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةهيام جمال محمد يونس30425
7547############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةوفاء اسعد جالل عثمان30426
7040############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةوفاء هاشم احمد محمد30427
7043############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةوالء ابو مدين احمد جبريل30428
6542############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةوالء اسماعيل احمد السيد30429
6644############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةوالء حماده عبد الرحيم احمد30430
6846############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةياسمين السيد محمد عبد الرحمن30431
من السيد جبريل30432 7555############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةياسمين اي
6748############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةياسمين محمد الماصخ عمر30433
6742############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاحمد جمال صادق احمد30434
7249############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاحمد حسين مرزوق محمد30435
8057############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاحمد حمدى حارص جالل30436
6549############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاحمد خالد احمد عبد المولى30437
7855############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاحمد رمضان محمد صابر30438
يعى السيد30439 ف رب 79.558############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاحمد عاط
7746############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاحمد عبد الاله محمد عبد الاله30440
6347############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاحمد عبده احمد مبارك30441
8058.5############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاحمد على كامل على30442
7453############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاحمد علي احمد سعد30443
7552############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاحمد محمد عبد اللطيف زيدان30444
7853############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاحمد محمد علي غوينم30445
6543############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاحمد منتصر محمد بكري30446
7249############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاسالم حامدي ياسين احمد30447
4844############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاسالم رافت عيد مهني30448
6936############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاشرف حمدي محمد حسن30449
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6144############سوهاجنجع الدير ع المشتركةامونيوس صفوت جاب هللا بيباوي30450
7850############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاياد نبيل محمد عبد الحليم30451
7753############سوهاجنجع الدير ع المشتركةحسام حسن احمد مبارك30452
5041############سوهاجنجع الدير ع المشتركةحسن حسني محمد بكري30453
7439############سوهاجنجع الدير ع المشتركةحلمي محمود حلمي ابراهيم30454
5039############سوهاجنجع الدير ع المشتركةريان رافت صديق احمد30455
7146############سوهاجنجع الدير ع المشتركةريمون رافت راغب جاد30456
7440############سوهاجنجع الدير ع المشتركةزياد سمير محمد عبد الحافظ30457
5137############سوهاجنجع الدير ع المشتركةسمير غانم علي محمد30458
7755############سوهاجنجع الدير ع المشتركةصادق كمال صادق سيد30459
8053############سوهاجنجع الدير ع المشتركةطه عادل شاهين فاضل30460
8060############سوهاجنجع الدير ع المشتركةعاصم علي احمد ابراهيم30461
8056############سوهاجنجع الدير ع المشتركةعبد الرحمن ايهاب حلمي توفيق30462
8055############سوهاجنجع الدير ع المشتركةعبد الرحمن حامد احمد عبد اللطيف30463
6543############سوهاجنجع الدير ع المشتركةعبد الرحمن حسني عزوز محمد نصر30464
8053############سوهاجنجع الدير ع المشتركةعبد النعيم زيدان عبد اللطيف زيدان30465
6848############سوهاجنجع الدير ع المشتركةعلي حسني خلف عبد الاله30466
6548############سوهاجنجع الدير ع المشتركةعلي عادل عبد الحميد احمد30467
7853############سوهاجنجع الدير ع المشتركةعوض فايز نعيم عوض30468
5539############سوهاجنجع الدير ع المشتركةفارس ايمن محمد احمد30469
6152############سوهاجنجع الدير ع المشتركةفارس شوقي عدلي قلد30470
7658############سوهاجنجع الدير ع المشتركةفاضل حسن فاضل حسانين30471
5245############سوهاجنجع الدير ع المشتركةمحمد حسين صالح محمد30472
6948############سوهاجنجع الدير ع المشتركةمحمد حلمي يسن احمد30473
5041############سوهاجنجع الدير ع المشتركةمحمد عبد الحليم السيد زيدان30474
7854############سوهاجنجع الدير ع المشتركةمحمد عزت محمد احمد30475
5633############سوهاجنجع الدير ع المشتركةمحمد فايز احمد السيد30476
5546############سوهاجنجع الدير ع المشتركةمحمد منتصر محمد بكري30477
5850############سوهاجنجع الدير ع المشتركةمحمد ناجي موسي ناجي30478
7458############سوهاجنجع الدير ع المشتركةمحمود اسامه محمود سليم30479
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7757############سوهاجنجع الدير ع المشتركةمحمود حسين حسن محمد30480
5645############سوهاجنجع الدير ع المشتركةمحمود زكي محمد مزيد30481
7854############سوهاجنجع الدير ع المشتركةمحمود عبد الناصر السيد محمود30482
4537############سوهاجنجع الدير ع المشتركةمحمود مسعود سويلم محمد30483
5347############سوهاجنجع الدير ع المشتركةمينا ايمن فؤاد صدقي30484
5746############سوهاجنجع الدير ع المشتركةوليد عبد الرحمن جابر مزيد30485
7957############سوهاجنجع الدير ع المشتركةيوسف جمال عبد السميع ضيف هللا30486
7354############سوهاجنجع الدير ع المشتركةيوسف شعبان السيد صابر30487
4837############سوهاجنجع الدير ع المشتركةابتسام حسني احمد مزيد30488
7953############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاسراء انور صديق احمد30489
7654############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاسماء عبد الحميد محمد حسن30490
8058############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاالء ايمن عبد الاله هريدي30491
7756############سوهاجنجع الدير ع المشتركةاماني وحيد محمد احمد30492
79.557############سوهاجنجع الدير ع المشتركةامنيه صبري احمد عبد النعيم30493
5845############سوهاجنجع الدير ع المشتركةانشراح حمدي احمد فراج30494
7352############سوهاجنجع الدير ع المشتركةايمان على حمدان سعد30495
78.558############سوهاجنجع الدير ع المشتركةايه اسامه حسني توفيق30496
7048############سوهاجنجع الدير ع المشتركةايه منتصر محمد بكري30497
5953############سوهاجنجع الدير ع المشتركةبخيته عاصم فيزى حسن30498
7448############سوهاجنجع الدير ع المشتركةدنيا اشرف كمال محمد30499
6547############سوهاجنجع الدير ع المشتركةدنيا حسين صالح محمد30500
6449############سوهاجنجع الدير ع المشتركةدنيا فريد احمد محمد30501
انى جابر مساك30502 يا روم 6549############سوهاجنجع الدير ع المشتركةران
7247############سوهاجنجع الدير ع المشتركةرحمه ممدوح مرزوق محمد30503
79.554############سوهاجنجع الدير ع المشتركةروجينا صبحي لمعى رزق هللا30504
8057############سوهاجنجع الدير ع المشتركةريم خالد جمال عبد العال30505
79.558############سوهاجنجع الدير ع المشتركةساره حامدي محمود فرغل30506
79.553############سوهاجنجع الدير ع المشتركةساره حسني محمد احمد30507
78.560############سوهاجنجع الدير ع المشتركةساره عبد الفتاح محمد عبد الفتاح30508
7554############سوهاجنجع الدير ع المشتركةساره منازع خلف محمد30509
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7556############سوهاجنجع الدير ع المشتركةسحر حامد محمد فرغل30510
8059############سوهاجنجع الدير ع المشتركةشهد شوقي محمد احمد30511
7851############سوهاجنجع الدير ع المشتركةشهنده قدري محمود احمد30512
6651############سوهاجنجع الدير ع المشتركةشيماء عبد الاله خلف عبد الاله30513
7250############سوهاجنجع الدير ع المشتركةصباح صبحى لمعى رزق هللا30514
7855############سوهاجنجع الدير ع المشتركةصفاء على حمدان سعد30515
7652############سوهاجنجع الدير ع المشتركةعال محمد على بدوى30516
7958.5############سوهاجنجع الدير ع المشتركةعلياء احمد رشدي عبد العزيز30517
6350############سوهاجنجع الدير ع المشتركةفرحه احمد عبد الحميد احمد30518
78.554############سوهاجنجع الدير ع المشتركةفرحه محمد احمد عبد اللطيف30519
79.556############سوهاجنجع الدير ع المشتركةفرحه محمد حارس جالل كمال الدين30520
7852############سوهاجنجع الدير ع المشتركةفلاير باسم ماهر رمزي30521
8060############سوهاجنجع الدير ع المشتركةلمياء عبد المنعم علي محمد30522
7955############سوهاجنجع الدير ع المشتركةمادونا نشات لطفى حنا30523
59.552############سوهاجنجع الدير ع المشتركةمروه سالم عبد الحميد احمد30524
6455############سوهاجنجع الدير ع المشتركةمريم بشري عبد السيد عزباوي30525
7952############سوهاجنجع الدير ع المشتركةمنال عماد محمد سيد30526
79.558.5############سوهاجنجع الدير ع المشتركةمنه هللا احمد عبد الرحيم مهران30527
78.558############سوهاجنجع الدير ع المشتركةمنه هللا اشرف طه عبد الاله30528
7551############سوهاجنجع الدير ع المشتركةمي قدري محمود احمد30529
7857############سوهاجنجع الدير ع المشتركةميرنا صفوت ظريف فكري30530
صام محمد عباس30531 7960############سوهاجنجع الدير ع المشتركةميرنا ع
7954############سوهاجنجع الدير ع المشتركةميرنا عماد حسني صديق30532
8060############سوهاجنجع الدير ع المشتركةنانسي عزوز غبلاير عياد30533
8060############سوهاجنجع الدير ع المشتركةنهال عبد الحليم توفيق عبد الحليم30534
7455############سوهاجنجع الدير ع المشتركةنورا هالل حسين اسماعيل30535
7453############سوهاجنجع الدير ع المشتركةنورهان طه كمال محمد30536
6054############سوهاجنجع الدير ع المشتركةنورهان عبد الرحمن جابر عبد الرحمن30537
4937############سوهاجنجع الدير ع المشتركةهاجر خالد جمال حافظ30538
اء محمد مرزوق محمد30539 7754############سوهاجنجع الدير ع المشتركةوف
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6646############سوهاجنجع الدير ع المشتركةياسمين حماده هالل محمد30540
6236############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةابراهيم خليل شبانه خليل30541
6336############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةابراهيم محمد محمود احمد30542
4532############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةاحمد جمال ابو اليزيد حسين30543
4430############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةاحمد عادل محمد حافظ30544
5431############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةاحمد عبد المنعم صالح مراد30545
6532############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةاحمد عصام الدين احمد علي30546
4631############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةاحمد محمد خليفه احمد30547
5932############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةاحمد محمد رشاد محمد30548
6433############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةاحمد محمود فوزي عبد الغفار30549
5331############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةاحمد هانى شبانه احمد30550
4031############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةادم يسن يوسف ادم30551
7855############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةاسامه طلعت يسن احمد30552
6832############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةاسامه محمد عوض وزيري30553
4532############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةاشرف عبد المنعم محمد عبد النعيم30554
5431############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةاشرف محروص عبد النعيم طايع30555
6034############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةالسيد ابراهيم السيد عبد العال30556
7037############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةالسيد حداد السيد حداد30557
4533############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةايمن ابو الخير عبده ابو الخير30558
7639############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةايمن ياسر عبد الجابر احمد30559
4531############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةبشاى عطا نوفل ابو الخير30560
4831############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةبطرس عطا نوفل ابو الخير30561
7534############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةجمال سالمه حداد رشوان30562
5332############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةجمال شحات حمدهللا ابراهيم30563
6132############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةحسن رمضان حسن محمدين30564
6432############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةحسن مرتضى محمود شحات30565
4934############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةحسنى اشرف حسنى حسن30566
5631############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةحسين السيد عوض وزيري30567
5331############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةحسين خالد خلف عبد الفتاح30568
4733############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةحفظي ابو دهب حفظي محمد30569
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6032############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةخالد جمال عبد هللا دسوقي30570
5434############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةخالد ياسر عبد الرحيم مصطفى30571
5531############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةخليفه جمال خليفه احمد30572
4431############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةزيد احمد زيد شبانه30573
4933############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةسالمه حفنى سالمه حفنى30574
5532############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةشريف هيثم محمود السنوسي30575
6233############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةشعبان عادل عبد العزيز تركي30576
4030############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةصديق عبد الفتاح محمود مراد30577
6432############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةطه السيد محمد احمد30578
5634############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعادل كامل عبد هللا دسوقى30579
7758.5############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعبد الرحمن الطيب عبد الاله احمد30580
5241############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعبد الرحمن عطا عبد البارى سعيد30581
4745############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعبد الرحمن عياد خلف عياد30582
4940############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعبد الرحمن محمد خلف هللا عبد الرحيم30583
4534############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعبد الرحمن محمود خليفه احمد30584
4432############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعبد الرحيم ياسر عبد الرحيم مصطفى30585
5439############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعبد العال موسي راغب موسي30586
5038############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعبد العزيز محمود خلف عياد30587
6040############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعبد هللا احمد مخلوف بدن30588
5746############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعبد هللا جمال محمد عمر30589
7349############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعبد هللا سامى ابراهيم ابوزيد30590
5451############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعبد هللا على محمد قناوى30591
5545############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعبد هللا محمد فوزي منازع30592
5430############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعبد المولى حسين محمد حداد30593
5833############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعالء عبده زيد شبانه30594
4641############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعالء محمد احمد عياد30595
7853############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعلى احمد محمد احمد30596
5940############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعلى امير ابو الغيط على30597
6143############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعلى عبد الرحمن على حسن30598
6944############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعلي عاطف عارف عبد النعيم30599
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5547############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعلي محمود بيومي شلقامي30600
5742############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعمر دياب محمد احمد30601
5746############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعمر لطفي علي احمد30602
4939############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعمرو احمد على السيد30603
7654############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعمرو ايمن سلطان عبد الكريم30604
4234############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةفارس محمود احمد ابراهيم30605
5245############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةفرج عرفه فرج مراد30606
5837############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةفوزى اشرف فوزى محمد30607
4941############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةكريم عبد الرحمن السيد عبد الرحمن30608
5942############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةكريم عبد المنعم حمدهللا ابراهيم30609
6442############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةكريم فرج راغب موسي30610
5637############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةكريم هانى شبانه احمد30611
6536############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةكمال الدين رفعت كمال الضمراني30612
5741############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد احمد محمد سالمه30613
4030############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد السيد احمد ابو الحسن30614
6338############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد السيد عبد النعيم قناوى30615
6543############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد ايمن ثابت السيد30616
6346############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد جمال محمد حسن30617
4942############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد جمال محمد سعودي30618
5542############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد رشدى محمد محمد30619
5540############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد رفعت حسن محمد30620
6847############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد زغلول محمود محمدين30621
4543############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد سالمه احمد عبد المقصود30622
7458############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد سمير ابراهيم ابوزيد30623
5037############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد شريف طايع سالم30624
4634############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد شعبان محمد شعبان30625
ي30626 4141############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد صديق احمد زارع
5743############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد عاطف على عبد النعيم30627
4934############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد عبد الدايم محمد عبد الدايم30628
6746############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد على جاب هللا رحاب30629
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6247############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد على محمد على30630
6545############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد على محمود محمد30631
5145############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد كامل عبد هللا دسوقى30632
6945############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد محمود احمد عباس30633
6545############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد محمود محمد محمود30634
5744############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد محمود يوسف احمد30635
5245############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد مصطفى محمود ابو الحسن30636
6945############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد ممدوح محمود محمد30637
5444############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد نبيل رشدي عبد الرسول30638
6646############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد نشات محمد عبد الوهاب30639
7340############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد والء احمد مصطفى30640
4747############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمد يونس احمد محمد30641
4848############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمود احمد عبد الرسول شبيب30642
4648############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمود احمد عبد الاله عبد الجليل30643
4844############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمود اشرف فوزى محمد30644
5247############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمود السيد محمود ريان30645
4840############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمود الشيذلى محمود حامد30646
4036############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمود زغلول بدري زغلول30647
4848############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمود عادل ابو زيد عبد المقصود30648
4747############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمود عثمان حلمى عثمان30649
5247############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمود ماهر شحاته حصاوى30650
7358############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمحمود مصطفى محمود مصطفى30651
6036############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمصطفى احمد مصطفى محمود30652
5842############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمصطفى طلعت احمد محمد30653
7051############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمصطفى عاطف مصطفى كامل30654
5549############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمصطفى فقير عبد المنعم احمد30655
4444############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمصطفى كامل عبد الرحمن عبد المقصود30656
4538############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمصطفى لطفى محمد عبد الدايم30657
4843############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمصطفى محمود ثابت محمود30658
5039############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمصطفي محمد فهيم عبد اللطيف30659
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18.510############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمعاز مصطفى عبد الاله ابو الحمد30660
5136############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةهانى محمد مصطفى محمد30661
4435############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةوجيه نصري ايوب مجلع30662
4735############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةيسي الضبع سعيد عوض30663
4736############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةيوسف رمضان عبد الراضى محمد30664
4541############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةيوسف شعبان محمد ابو الحسن30665
7346############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةيوسف محمد السيد محمد30666
5542############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةيوسف محمود فوزى عبد الغفار30667
5844############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةيوسف مصطفى عبد العال عطيتله30668
7350############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةاسراء جمال احمد حسن30669
6548############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةاسماء السيد جوده السيد30670
7860############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةاسماء حسين محمد حامد30671
7152############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةاسماء محمد فتحى عبد الفتاح30672
6038############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةام كلثوم كمال رزق حسن30673
7758.5############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةامال فراج امير محمد30674
6546############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةامل راشد محمود محمد30675
5847############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةامل يوسف خلف هجين30676
5743############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةامنيه قدرى مصطفى جالل30677
7050############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةايمان السيد ابراهيم احمد30678
5043############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةايمان خفاجي احمد عبد الاله30679
4739############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةايه احمد عبد العزيز فرغل30680
6754############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةجمالت عبد الناصر محمود احمد30681
7149############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةحنان صالح جاد الكريم عباس30682
78.558.5############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةدعاء حلمي محمود احمد30683
7958############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةدينا هاني عبد النعيم صالح30684
7452############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةرانيا رافت احمد محمد30685
6346############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةراويه بكري محمد علي30686
7856############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةرجاء فيصل فاروق عمر30687
6649############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةرحمه رمضان السيد محمد30688
7855############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةرحمه محمد جاد الكريم عباس30689
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6150############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةرندا بخيت سمير نوفل30690
4450############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةرندا على طه محمود30691
7856############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةريهام رمضان عبد الجابر عبد الجليل30692
7252############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةسعديه محمد عبد الجابر عبد الجليل30693
6549############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةسميره ناصح احمد ناصح30694
7757############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةسميه السيد شبانه حسين30695
7551############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةسناء زيدان خليفه مراد30696
5645############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةسها عادل عبد هللا محمد30697
5539############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةسهام احمد محمود محمد30698
5149############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةشرين طلعت عبد النعيم شبيب30699
7451############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةشيماء ايمن عبد النعيم حسين30700
5640############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةشيماء شعبان محمد عزباوى30701
7050############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةصابرين صبحى مصطفى شبانه30702
7354############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةصفيه كمال رزق حسن30703
79.558############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةعلياء على حسن احمد30704
5546############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةغاده جمال عبد هللا يمني30705
79.558.5############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةفاطمه انور السيد غزالى30706
5650############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةفرحه حلمي عبده ابو الخير30707
قاطمه30708 عبد الرحيم عبد السميع عبد 5746############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةالرحيم
6653############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةكامليا محمد كامل عبد البارى30709
4650############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمريان مرزوق شاكر تامر30710
5050############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمريانه فوزي عجايبي عوض30711
5145############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمريم صابر مهني تامر30712
7859############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةملك منير ابراهيم ابوزيد30713
5745############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةمني عبده احمد علي30714
5346############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةنجاه السيد محمود السيد30715
7355############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةندا محمد فاروق عمر30716
6552############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةنسمه حسين احمد حسين30717
5747############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةنعمه احمد حسن محمد30718
6349############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةنعمه حاتم رمضان عبد هللا30719
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5439############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةنعمه على راغب على30720
6639############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةنهله احمد نفادي كاشف30721
7756############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةنورا عادل مصطفي محمد30722
7044############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةنورهان طلعت مصطفى كامل30723
8060############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةنورهان نور الدين صديق صبره30724
6636############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةهاله خفاجي احمد عبد الاله30725
7759############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةهند عصام مخلوف عبد هللا30726
5236############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةورده كمال عبد هللا اليمني30727
5843############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىاحمد عطا عبد الملك محمد30728
5744############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىاحمد محمد عبد هللا محمد30729
6245############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىالسيد سعيد السيد محمد30730
5142############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىعبد الرحمن عبد الفتاح جاد عبد الفتاح30731
4630############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىعالء مرعى احمد عبد المنطلب30732
78.550############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىعلي حسن ثابت احمد30733
7852############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىعمر اشرف عبد الاله احمد30734
6945############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىعنتر احمد رمضان الدبالني30735
5441############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىمحمد السيد عبد النبى مراد30736
5837############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىمحمد حماده محمد شبانه30737
ضان بطل محمد30738 6845############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىمحمد رم
6643############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىمحمد عبد التواب عبد الحليم علي30739
5741############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىمحمد على احمد عبد الرازق30740
4338############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىمصطفى حماده حسن احمد30741
5333############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىمصطفي جالل مصطفي جالل30742
6336############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىاكرام حشمت صدقي عارف30743
7755############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىامل عصام عبد الراضي مرسي30744
7550############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىايمان احمد عبد الكريم احمد30745
7351############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىرغده ابو الوفا جمال الدين ابو الوفا30746
7752############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىسهام خلف علي محمد30747
7751############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىصباح السيد احمد عبد الباسط30748
7051############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىصباح كرم ابو النجا علي30749
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4841############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىصفاء رجب عبدربه فرحات30750
6345############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىعال عتيق احمد علي30751
6548############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىغاده ابو العزام عبد الشكور محمد30752
6345############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىغاده حسن ثابت احمد30753
6044############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىمياده كامل محمود محمد30754
5738############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىندا حسني حسن محمد30755
7254############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىنريمان شوقى جوده عبد الفتاح30756
7756############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىهاله احمد عبد الجواد عبد هللا30757
5746############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىهدي اسماعيل صادق عارف30758
7446############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىهيام عبد النعيم محمد عبد النعيم30759
6947############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىورده فتوح حسين مراد30760
5448############سوهاجالعمرات للتعليم االساسىابو الطيب قدرى عبد المعبود بدير30761
4947############سوهاجالعمرات للتعليم االساسىاحمد فراج عارف محمد30762
4439############سوهاجالعمرات للتعليم االساسىاحمد محمد احمد عبد الرحمن30763
5246############سوهاجالعمرات للتعليم االساسىاحمد ممدوح هاشم عبد هللا30764
7158############سوهاجالعمرات للتعليم االساسىالبدرى حسن عبد الاله محمد30765
5243############سوهاجالعمرات للتعليم االساسىحسن محمود السيد عبد العال30766
7758############سوهاجالعمرات للتعليم االساسىعبد الرحيم على محمود عبد الشافى30767
4639############سوهاجالعمرات للتعليم االساسىعلى بدرى بدير وزيرى30768
4348############سوهاجالعمرات للتعليم االساسىعلى حسين احمد على30769
4653############سوهاجالعمرات للتعليم االساسىعلى عبد المعبود قدرى عبد المعبود30770
4644############سوهاجالعمرات للتعليم االساسىيوسف اشرف قاسم مراد30771
7556############سوهاجالعمرات للتعليم االساسىزينب رمضان خيرى احمد30772
6150############سوهاجالعمرات للتعليم االساسىفاطمه رفعت عيد محمد30773
5549############سوهاجالعمرات للتعليم االساسىمريم هالل محمود ابوطالب30774
6654############سوهاجالعمرات للتعليم االساسىندا جوده على محمد30775
6555############سوهاجالعمرات للتعليم االساسىوئام احمد رشدى الزراعى30776
5351############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىابراهيم كمال محمد احمد30777
4731############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىابراهيم محمود سيد احمد30778
4133############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىاحمد حسن عبد الراضى حسن30779
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4131############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىاحمد حلمى عبد هللا محمد30780
7048############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىاحمد خالد ابو الحسن متولى30781
4735############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىاحمد عبد المنعم عبد الحميد حامد30782
8058############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىاحمد محمد عبد الرحيم عبد الرازق30783
8060############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىاحمد مخيمر على مخيمر30784
5238############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىاحمد هيكل عبده مهنى30785
4536############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىاسالم سيد محمد عبد اللطيف30786
7559############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىاسالم فتحى هالل عبد الاله30787
4642############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىاسالم وليد عيد عبد النبى30788
7151############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىزاهر احمد على حسين30789
6043############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىسيد احمد عبد العال سيد30790
7358############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىعبد الرحمن فرحات شيبه الحمد محمد30791
6341############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىعبد الرحمن كتانه احمد ريان30792
عبد30793 الرحمن ممدوح عبد الرحمن عبد 5544############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىالوهاب
7250############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىعبد هللا محمود عبد المبدى ابو دهب30794
4333############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىعبد الموجود محمد محمود عبد الموجود30795
5031############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىعصام جمال محمد احمد30796
5334############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىعلى حسن عبد الرحمن محمد30797
5336############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىعمر محمد نور الدين ابراهيم30798
4535############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىعمرو نصر عيد محمد30799
5333############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىفارس احمد رشوان سيد30800
6851############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىفارس عطيه نور الدين ابراهيم30801
5335############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىكامل فتحى كامل احمد30802
5738############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىكامل نبيل كامل احمد30803
4637############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىكريم حسين عشرى عبد العزيز30804
7446############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىماذن محسن عبد المبدى ابودهب30805
5037############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىماهر حماده محمد احمد30806
4030############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمحمد حسين عشرى عبد العزيز30807
يعى30808 4739############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمحمد حماده خليفه رب
اله30809 7152############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمحمد عادل سيد عبد ال
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7149############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمحمد عبد الرازق حنفى عبد الرازق30810
4737############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمحمد غيطانى عبد السالم محمد30811
4937############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمحمد كمال كامل على30812
7439############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمحمد كمال محمد طنطاوى30813
7141############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمحمد وليد على مخيمر30814
6245############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمحمود حسن محمد عبد الاله30815
5137############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمحمود خالد محمود عبد الموجود30816
5351############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمحمود كمال سيد محمد30817
8059.5############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمصطفى ابو الدهب عبد الاله محمد30818
7556############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمصطفى سيد محمد شحاته30819
5948############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمصطفى كمال نفادى عبد الغفار30820
6740############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمصطفى محمد عبد السالم محمد30821
8052############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمعاذ يحيى سيد عبد الاله30822
5533############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمنتصر محفوظ جبريل حجازى30823
78.550############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمهند محمد عبد المبدى ابو الدهب30824
5841############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىهشام ممدوح سالم غانم30825
5840############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىيوسف حسانين عابد عبد العزيز30826
7246############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىاسماء محمود محمد عبد الاله30827
7248############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىامل عثمان خليفه ربيعى30828
8059############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىامنيه عبد المنعم محمد عبد المنعم30829
8054############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىايمان خالد محمد احمد30830
5845############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىايمان سيد خلف ربيعى30831
6945############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىايه عبد الرؤف ابراهيم متولى30832
78.559############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىايه محمد عبد الاله محمد30833
5743############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىتهانى على كمال الدين على30834
5843############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىحسناء محمد على محمود30835
6540############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىداليا احمد محمد عبد اللطيف30836
8060############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىرانيا فريد حلمى حسين30837
7349############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىرشا محمد صبره عارف30838
8060############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىرغده محمد عبد الكريم احمد30839

(459)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7246############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىريم خالد سيد عبد النبى30840
7555############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىريم عبد الكريم احمد هريدى30841
78.559.5############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىريناد محسن عبد المبدى ابودهب30842
4838############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىزهره هانى نصر دموكى30843
7755############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىسهيله محمود عبد العزيز فاضل30844
7336############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىشهد احمد محمد عبد المجيد30845
5335############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىشيماء جاد سيد عبد الاله30846
4935############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىشيماء جمال عز الدين سليمان30847
4936############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىشيماء محمد محمود محمد30848
7346############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىعواطف حنفى محمد محمود30849
8060############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىفاطمه رفعت عابد عبد العزيز30850
7149############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىفاطمه على جاد احمد30851
5435############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىفرحه جاد مهران قاسم30852
5442############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىفرحه عبد الهادى اسماعيل امبابى30853
5441############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىفرحه نادى سيد احمد30854
5743############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىلوجينه امين فاروز احمد30855
6539############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمايسه عبد الرحمن حمدون عثمان30856
7554############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمروه سيد على غانم30857
7257############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمريم احمد فهمى عبد الاله30858
4538############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمريم حامدى هالل بالل30859
5637############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمريم عبده خلف هللا محمد30860
7344############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمنار سعد قدرى حسن30861
6439############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمنار سيد نفادى عبد الغفار30862
6638############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمنال ماهر كامل محمد30863
8060############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمنه شهاب عبد العزيز فاضل30864
6543############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىمنه عالء حسنى عايد30865
6041############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىندى ابراهيم عبد الرحمن عبد الوهاب30866
6646############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىندى جميل عبد الراضى ابراهيم30867
7456############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىندى حماده حامدى على30868
5738############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىندى عبد الجواد ابراهيم سالم30869
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5636############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىندى محمد عباس احمد30870
6435############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىنسمه فؤاد مفيد محمد30871
5435############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىنهى مصطفى ابو اليمن فاضل30872
5239############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىنوره فتوح حنفى دموكى30873
4536############سوهاجنجع الدموكى للتعليم اساسىنورهان محمود احمد مهدى30874
7858.5############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةابادير جرجس انور مفتاح30875
5551############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةابانوب هاني عطيه عبد المالك30876
5849############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةابراهيم ابوصوفه السيد حميد30877
4949############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةاحمد حسنين نعمه هللا حسنين30878
6244############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةاحمد حمدي احمد عبد العارف30879
5448############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةاحمد عطيه حامد عبد الصادق30880
4737############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةاحمد محمد ابوزيد عبد الرحمن30881
6250############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةاحمد ناصر رواش عثمان30882
5852############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةاسحق مجدى عطا عبد المالك30883
5448############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةاسالم حشمت محمد محمدين30884
5656############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةاسالم ناصر حسني توفيق30885
5946############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةاالمير منصور احمد محمد30886
5850############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةالسيد صفوت السيد عباس30887
5544############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةايمن سالمان عياده حسين30888
6258############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةتوماس عادل كمال نسيم30889
6156############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةتوماس فتحي ثابت جبره30890
6355############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةتوماس مجدي اسحق دميان30891
5254############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةجمال احمد خليفه امبارك30892
6455############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةحسام جمال يحيى عايد30893
5553############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةحسام حسن شحاته احمد30894
6648############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةخالد فتحى عبد النعيم محمد30895
6146############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةخالد محمود عبد الطيف بدوي30896
5649############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةرامز شنوده قيصر عبده30897
6257############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةرياض اهدي رياض عياد30898
7057############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةسامح اشرف طه عبد اللطيف30899
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5353############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةسيف الدين محمد صالح السيد30900
5356############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةعادل االدهم ثابت محمد30901
6460############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةعثمان محمد عثمان ابوزيد30902
4854############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةعمار عصام السيد عبد الرحيم30903
6453############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةكبريانوس الفي جاد الرب بشاي30904
6053############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةكريم صابر عبد الاله محمد30905
6759.5############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةكيرلس عادل جرس جرجس30906
6759.5############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةكيرلس عادل عطيه ايوب30907
7759.5############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةماريو رومانى عطيه ايوب30908
7159############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةمايكل عطاهللا حبيب عطيه30909
4753############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةمحمد صالح وزيرى عثمان30910
7860############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةمحمد عاطف حسين محمدين30911
5353############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةمحمود خميس محمود على30912
5446############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةمحمود فريد مهدى احمد30913
4647############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةمصطفى عالء الدين خميس عبد الاله30914
4647############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةيحيى احمد يحيا عايد30915
4751############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةيوسف احمد السيد عبد اللطيف30916
5455############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةيوسف بخيت سرور بخيت30917
4452############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةاسراء ابوصوفه السيد حميد30918
6755############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةاسراء فتحى يوسف ابراهيم30919
5847############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةامل صابر ياسين احمد30920
5146############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةانتصار محمد زين العابدين محمد30921
6859############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةانجى رومانى فوزى شحاته30922
6257############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةانجى ناجح فارس سامى30923
7960############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةانجي مكرم وديد نصيف30924
5549############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةايات عادل احمد عبد المجيد30925
7960############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةايريني صمويل رمسيس منصور30926
7560############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةايمان مهدى عطا صابر30927
78.560############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةايناس عبد الحكيم عمر محمد30928
79.560############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةبركسام عماد نصيف كيرلص30929
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5151############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةجميله عمر صالح محمدين30930
7660############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةجينا وجيه فريد سدره30931
7760############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةحبيبه اسماعيل عبد العليم محمد30932
7559############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةحسناء عبد العال محمود عبد العال30933
7358############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةخلود خلف فهمى ضيف30934
6746############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةدميانه عطا توفيلس غبلاير30935
7759############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةدميانه مينا فراج ونس30936
7455############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةدنيا ايمن رمزى موسى30937
5237############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةدنيا عسران ابوضيف مصطفى30938
7056############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةرانيا عبد المقصود رفاعي ابراهيم30939
6554############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةرحمه احمد ابراهيم احمد30940
6653############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةرحمه حامد عبد الاله ضرار30941
6855############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةسماح سالم السيد عواد30942
6751############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةسوسنه عازر شهدى برديسي30943
7454############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةشهيره احمد خليفه احمد30944
6141############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةشيماء اشرف عمر محمد30945
6040############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةشيماء رشاد عبد الرؤف جابر30946
6746############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةعبير تمام ابراهيم احمد30947
6245############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةفاطمه فيصل احمد عبد العارف30948
5947############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةقطيفه عالء الدين حماد نور الدين30949
7857############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةماريا نبيل بشاره رزق30950
78.558############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةمروه رجب محمد احمد30951
6138############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةمريم دواد فخري شنوده30952
7153############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةمريم محمد السيد عواد30953
7347############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةملك السيد احمد مصطفى30954
7154############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةملك حسن مهني عثمان30955
6244############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةمنى نور الدين حماد نور الدين30956
6235############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةنادين اسامه حسني عبد المنعم30957
5733############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةنانسى صفوت السيد عباس30958
7856############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةنهال ثروت يحيى عايد30959
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7645############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةنهي عالء حسني توفيق30960
7958.5############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةنورا رجب عبد العليم محمد30961
7642############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةنورهان اسامه صدقى عبد هللا30962
6235############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةهاله محمود ابراهيم بدوى30963
7243############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةهيالنه شنودي مالك شنودى30964
6940############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةياره عبد السميع احمد محمد30965
6337############سوهاجالحاج شعبان عثمان ع بالقراقرةيوستينا ممدوح يوسف بشاي30966
5732############سوهاجالقيصان االعداديةاحمد محمد هاشم همام30967
6038############سوهاجالقيصان االعداديةاسماعيل مطاوع سعد عثمان30968
5735############سوهاجالقيصان االعداديةجمال عبد الناصر حسن محمد30969
5533############سوهاجالقيصان االعداديةحسين شعبان ابو الحسن محمد30970
5933############سوهاجالقيصان االعداديةخالد ابو الحمد فوزى عبد الجواد30971
6732############سوهاجالقيصان االعداديةرمضان عاطف حسنى محمد30972
5432############سوهاجالقيصان االعداديةسيد خلف مصطفى على30973
عبد30974 الرازق عبد الناصر عبد الرازق 4731############سوهاجالقيصان االعداديةمحمد
5332############سوهاجالقيصان االعداديةعالء محمد شحاته حسين30975
6236############سوهاجالقيصان االعداديةعمرو نصحى ياسين على30976
6136############سوهاجالقيصان االعداديةمحمد عبد الرحيم عبد المنعم عبد الواحد30977
5438############سوهاجالقيصان االعداديةمحمد فؤاد حمدان محمد30978
4935############سوهاجالقيصان االعداديةمحمود على ماهر محمود30979
7351############سوهاجالقيصان االعداديةمؤمن عيد احمد محمد30980
6137############سوهاجالقيصان االعداديةناصر احمد حسنى عبد هللا30981
7740############سوهاجالقيصان االعداديةاّيه زغلول فتحى توفيق30982
6636############سوهاجالقيصان االعداديةاسراء نور الدين مرسى عباس30983
6231############سوهاجالقيصان االعداديةاسماء حلمى اسماعيل حسين30984
7342############سوهاجالقيصان االعداديةاسماء محمود فتحى توفيق30985
7538############سوهاجالقيصان االعداديةالزهراء رمضان احمد ابو القاسم30986
6533############سوهاجالقيصان االعداديةامل امين حسن محمد30987
7952############سوهاجالقيصان االعداديةحنين يوسف عبد الغنى ابو القاسم30988
7337############سوهاجالقيصان االعداديةخلود محمد فوزى احمد30989
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7544############سوهاجالقيصان االعداديةريهام عيد طه حسن30990
6036############سوهاجالقيصان االعداديةزينب حسن حسنى عبد هللا30991
5836############سوهاجالقيصان االعداديةساره ابو دهب اسماعيل حسين30992
7637############سوهاجالقيصان االعداديةصباح عنتر احمد عبد العليم30993
7536############سوهاجالقيصان االعداديةمنار رمضان عبد العليم محمد30994
5532############سوهاجالقيصان االعداديةورده محمد عبد العليم محمد30995
6836############سوهاجالقيصان االعداديةياسمين ناصر عبد العزيز احمد30996
7052############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةابراهيم نجاح السيد احمد30997
5436############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةاحمد سمير محمد احمد30998
5834############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةاحمد صابر حلمى عبد العال30999
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5248############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةاحمد عبد الرحمن البدرى السيد31000
5750############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةاحمد علي امام حسن31001
4745############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةاحمد قدرى احمد عبد الاله31002
7557############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةاحمد محمد على شعبان31003
5952############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةاحمد ممدوح عبد العزيز عبد الرحيم31004
5852############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةاحمد ناصرالدين فرغل عبد الاله31005
7459############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةاحمد وحيد عزيز احمد31006
4750############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةادريس خالد محمد عثمان31007
5751############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةالحسن محمد عبد العال السيد31008
6452############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةالحسين محمد عبد العال السيد31009
5846############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةامين عبد هللا عامر امين31010
6751############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةحسن الضبع فاضل امين31011
7457############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةحسين رمضان محفوظ حسن31012
6153############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةحمزه الكحالوى عبد العال السيد31013
7860############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةحمزه عصام عبد الرحمن مرسى31014
5449############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةخالد محمد ابو الوفا يسين31015
550############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةدياب اسامه على محمد31016
7256############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةزياد محمد عبد الهادى شوق31017
دين على31018 7760############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةعامر محمد بدرال
7960############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةعبد الرحمن عصام عبد الرحمن مرسى31019
7350############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةعبد الرحمن نصرالدين ثابت قناوى31020
7659############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةعبد هللا خالد عبد هللا توفيق31021
5849############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةعبد هللا عبد الرحيم على تمام31022
6351############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةعبد هللا محمود ابو الوفا يسين31023
6043############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةعالء عمر شعبان صابر31024
4537############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةعلى  رجب  على  محمود31025
4839############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةعلى السيد ابورحاب احمد31026
4652############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةعلى شعبان على تمام31027
7153############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةعمر حسان عبد الاله محمد31028
5752############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةعمر عطيه ثابت محمد31029
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6455############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةعمر عنتر محمد الظهرى31030
6153############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةعمرو اشرف ابراهيم على31031
7960############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةفارس ممدوح عزيز احمد31032
6148############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحسن ممدوح السيد حميد31033
5147############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمد السيد حمدى محمد31034
6150############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمد ايمن خلف هللا حسين31035
6252############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمد ثروت عقل عزوز31036
7253############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمد جبالي صبره هاشم31037
5247############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمد خليل امين محمود31038
7958############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمد رمضان فهمى محمد31039
7860############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمد طلعت ابوليله السيد31040
4830############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمد طه فهمى السيد31041
6147############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمد عاطف ابوزيد محمد31042
6351############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمد عاطف على عبد النعيم31043
7556############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمد عبد الرحيم محمود تمام31044
4944############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمد عبد الرؤف احمد محمد31045
7057############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمد عبد السالم محمد محمود31046
5548############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمد عطيه ثابت محمد31047
5449############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمد على عبد العزيز محمد31048
69.557############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمد لطفى حسن محمد31049
5948############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمد مشرف اسعد عزيز31050
6152############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمد مصطفى يونس شعبان31051
5342############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمد منتصر محمد حسن31052
5747############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمود احمد محمود شحاته31053
5043############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمود جمال احمد محمود31054
5149############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمود صبحى احمد بدوى31055
4241############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمحمود عاطف محمد احمد31056
4543############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمروان محمد محمد عبد الاله31057
5349############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمصطفى بهاء السيد خلف هللا31058
6450############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمصطفى خلف محمد السيد31059
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5240############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةهمام مظهر عزيز سليمان31060
د احمد31061 وزي 7258############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةيوسف محمد اب
7659.5############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةاسراء خالد فرغل عبد الاله31062
5547############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةاسراء سعد محمد حامد31063
5848############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةاسماء جاد عبد الرحيم احمد31064
7056############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةاسماء عاطف على احمد31065
6954############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةاسماء مصطفى حسن تمام31066
5551############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةامل محمود امام على31067
75.558############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةامنيه عبد العزيز هاشم احمد31068
7647############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةاميره خلف محمد بدوى31069
6851############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةايات السيد انور بسطاوى31070
7247############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةايمان حسن عبد العال محمود31071
6450############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةايه علي محمود عبد القادر31072
7055############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةبسمه خالد محمود احمد31073
5354############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةبسمه محسن عباس محمد31074
5157############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةتغريد ايمن حسين عبد السالم31075
5152############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةحبيبه الديب السيد على31076
7359.5############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةدينا عبد الرازق السيد حميد31077
7960############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةرحاب صابر عبد الرحمن مرسى31078
5452############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةرضوه عالء محمد احمد31079
7457############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةرغده مظهر السيد اخمد31080
7759############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةريم رفعت ابوليله السيد31081
6349############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةساره عثمان محمود احمد31082
7860############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةشرين احمد السيد محمد31083
7658.5############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةشيماء العارف احمد محمد31084
7753############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةشيماء الكحالوى عبد الغنى ابراهيم31085
7158############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةشيماء حنفى محمد بدوى31086
5155############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةشيماء صفوت عبد الغني توفيق31087
5246############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةشيماء مصطفى محمد حسن31088
5038############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةشيماء يحيى سيد محمد31089
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7559.5############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةعهد رافت خلف محمود31090
6758############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةغاده خليل السيد محمد31091
6354############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةغاده علي امام حسن31092
7756############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةغدير كرم عزيز احمد31093
7058############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةفدوى محمود قاسم السيد31094
7259.5############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةليلى كمال هارون حميد31095
7559.5############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمايا فارس احمد محمود31096
7860############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمرح كمال حسن محمد31097
7658############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمروه ابوخشبه احمد عبد هللا31098
6652############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمروه كمال محمد على31099
7055############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمريم زكريا محى الدين احمد31100
7559############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةملك عبد الرحمن محمد عبد الرحيم31101
7760############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمنار حماده ابودهب محمد31102
7660############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمنه هللا حسن عبد العزيز محمد31103
7054############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمنى ياسر اسعد محمد31104
7860############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمى صالح محمد محمود31105
78.560############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةمى منتصر السيد عبد الرحمن31106
5547############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةنرمين محمد انور بسطاوى31107
5749############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةنسمه جابر محمد عبد الرحيم31108
5548############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةنسمه محمد البدرى السيد31109
ان محمد عامر امين31110 7760############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةنوره
7760############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةنيره ممدوح محمد محمود31111
7360############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةوالء كارم احمد ظهرى31112
6054############سوهاجالمحامدة البحرية عاحمد المصرى نظير حسان31113
6060############سوهاجالمحامدة البحرية عاحمد ايمن عزباوي احمد31114
4852############سوهاجالمحامدة البحرية عاحمد حمدى محمود عبد المنطلب31115
4245############سوهاجالمحامدة البحرية عاحمد رمضان عبد اللطيف عبد النعيم31116
4746############سوهاجالمحامدة البحرية عاحمد صالح محمد عبد الباسط31117
4545############سوهاجالمحامدة البحرية عاحمد صالح عبد الفتاح حسن31118
6752############سوهاجالمحامدة البحرية عاحمد صالح محمد عبد الباسط31119
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4842############سوهاجالمحامدة البحرية عاحمد عاطف محمود عبد العال31120
5554############سوهاجالمحامدة البحرية عاحمد عبد الاله ابو الحمد عبد الاله31121
4748############سوهاجالمحامدة البحرية عاحمد عالء احمد محمد31122
4037############سوهاجالمحامدة البحرية عاحمد علي رمضان علي31123
6456############سوهاجالمحامدة البحرية عاحمد محمد البدري عبد الغفار31124
5152############سوهاجالمحامدة البحرية عاحمد محمد عبد العال محمد31125
5350############سوهاجالمحامدة البحرية عاحمد محمد يوسف محمد31126
6153############سوهاجالمحامدة البحرية عاحمد محمود عبد الاله محمد31127
4852############سوهاجالمحامدة البحرية عاحمد مصطفى محمد رحاب31128
4636############سوهاجالمحامدة البحرية عاحمد ناصر بالل حسن31129
4746############سوهاجالمحامدة البحرية عاحمد يسرى نصير محمدين31130
6756############سوهاجالمحامدة البحرية عادهم حسن عبد الرحيم حسن31131
5051############سوهاجالمحامدة البحرية عاسامه محمد رمضان محمد31132
6355############سوهاجالمحامدة البحرية عاسالم خلف ابراهيم عبيد31133
4030############سوهاجالمحامدة البحرية عاسالم محمد صابر محمد31134
5753############سوهاجالمحامدة البحرية عاسماعيل ابراهيم اسماعيل حامد31135
7758############سوهاجالمحامدة البحرية عاسماعيل فنار اسماعيل احمد31136
7154############سوهاجالمحامدة البحرية عالحسين عبد الاله علي محمود31137
4545############سوهاجالمحامدة البحرية عباسم خيرى محمد بدوى31138
4645############سوهاجالمحامدة البحرية عبالل عزالدين محمد امبابى31139
6855############سوهاجالمحامدة البحرية عجرجس مجدي جاد الرب غطاس31140
5748############سوهاجالمحامدة البحرية عحازم عبد الرحيم عبد العال عبد العزيز31141
5549############سوهاجالمحامدة البحرية عحسام يوسف السيد محمد31142
5958############سوهاجالمحامدة البحرية عحسن محمد حسن عبد الرحيم31143
6954############سوهاجالمحامدة البحرية عحسن محمود حسن محمود31144
5353############سوهاجالمحامدة البحرية عحسين محمد حسين عبد ربه31145
4237############سوهاجالمحامدة البحرية عحمدي عاطف احمد ضاحي31146
7057############سوهاجالمحامدة البحرية عرائد خالد جمال الدين احمد31147
4042############سوهاجالمحامدة البحرية عزياد ابوبكر عبد العواض يوسف31148
5150############سوهاجالمحامدة البحرية عزياد مختار محمود محجوب31149
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6353############سوهاجالمحامدة البحرية عسليمان مصطفى محمد عبد الموجود31150
6256############سوهاجالمحامدة البحرية عسيف منتصر محمود عبد الجواد31151
7151############سوهاجالمحامدة البحرية عشهاب الدين احمد على احمد31152
5050############سوهاجالمحامدة البحرية عشهاب فتحى عبد الجليل السيد31153
5147############سوهاجالمحامدة البحرية عصبرى حمدى موسى عبد العزيز31154
5452############سوهاجالمحامدة البحرية ععامر محمدين عرفه محمدين31155
7853############سوهاجالمحامدة البحرية ععبد الرحمن احمد محمد ابراهيم31156
7254############سوهاجالمحامدة البحرية ععبد الرحمن احمد محمد عبد القادر31157
4346############سوهاجالمحامدة البحرية ععبد الرحمن حسين محمد عبد الرحمن31158
6553############سوهاجالمحامدة البحرية ععبد الرحمن على محمد عبد الحميد31159
6952############سوهاجالمحامدة البحرية ععبد الرحمن محمد عبد الرحمن هريدى31160
5452############سوهاجالمحامدة البحرية ععبد الرحمن محمود ابراهيم عبيد31161
5053############سوهاجالمحامدة البحرية ععبد الرحمن محمود الزيادى محمد31162
7456############سوهاجالمحامدة البحرية ععبد هللا صالح حسن محمد31163
7256############سوهاجالمحامدة البحرية ععبد هللا طه ابو الفتوح محمد31164
4551############سوهاجالمحامدة البحرية ععبد هللا محمود ابو الغيط عمر31165
7153############سوهاجالمحامدة البحرية ععبد هللا محمود حسن امين31166
7153############سوهاجالمحامدة البحرية ععبد هللا محمود عبد الرازق محمود31167
4846############سوهاجالمحامدة البحرية ععبد هللا محمود عبد العليم على31168
4344############سوهاجالمحامدة البحرية ععبد الهادي محمد ابراهيم علي31169
4347############سوهاجالمحامدة البحرية ععلى السيد احمد حسين31170
6850############سوهاجالمحامدة البحرية ععلى رفعت علي محروص31171
6547############سوهاجالمحامدة البحرية ععلى محمد على محمد31172
7756############سوهاجالمحامدة البحرية ععلى محمود مصطفى محمد31173
7657############سوهاجالمحامدة البحرية ععمر احمد فؤاد فرغل31174
7255############سوهاجالمحامدة البحرية ععمر عبد الحكم عبد اللطيف عبد النعيم31175
6258.5############سوهاجالمحامدة البحرية ععمر مظهر على احمد31176
6451############سوهاجالمحامدة البحرية ععمرو خالد عبد الاله احمد31177
5152############سوهاجالمحامدة البحرية ععياد زكريا عياد عبيد31178
6757############سوهاجالمحامدة البحرية عفادى وحيد وهيب فرج31179
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5452############سوهاجالمحامدة البحرية عكريم اشرف ثابت عبد المجيد31180
4850############سوهاجالمحامدة البحرية عكريم شعبان البدرى عبد الرحيم31181
5444############سوهاجالمحامدة البحرية عكريم فيصل يوسف احمد31182
4947############سوهاجالمحامدة البحرية عكريم مصطفي عبد المنعم احمد31183
6354############سوهاجالمحامدة البحرية عكيرلس عادل وديع دميان31184
5150############سوهاجالمحامدة البحرية عكيرلس عماد لطف هللا ابراهيم31185
4634############سوهاجالمحامدة البحرية عكيرلس كمال حكيم بخيت31186
6756############سوهاجالمحامدة البحرية عكيرلس كمال نظير برسوم31187
5654############سوهاجالمحامدة البحرية علؤى محمود عبد الحكم عبد الموجود31188
5954############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمد احمد السيد عبد الفتاح31189
4952############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمد احمد خلف علي31190
6655############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمد احمد محمد احمد31191
6453############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمد احمد محمد السيد31192
6356############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمد السيد احمد عبد الجواد31193
4855############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمد السيد محمد احمد31194
7756############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمد حسني علي مزيد31195
4630############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمد حمدى احمد محمد31196
4741############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمد عبد التواب محمد محمود31197
5249############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم31198
5245############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمد عالء خلف عبد الباسط31199
5345############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمد على عبد الجابر عبد اللطيف31200
5248############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمد قرشى احمد ضاحى31201
5449############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمد مصطفى ابراهيم احمد31202
5849############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمد مصطفى محمد على31203
5448############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمد مقلد صابر عبد الغفار31204
5649############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمد ممدوح عبد المطلب ابراهيم31205
5152############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمد ناجح عبد الصبور عبد الحميد31206
5552############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمود احمد امين محمود31207
6152############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمود االدهم محمود عبدربه31208
5342############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمود جمال شيخون فراج31209
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6051############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمود حمدي محمود عبد النعيم31210
4747############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمود عبد العزيز محمد عبد العزيز31211
4843############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمود فوزى امام عدوى31212
6352############سوهاجالمحامدة البحرية عمصطفى احمد خلف هللا الحفنى31213
5243############سوهاجالمحامدة البحرية عمصطفى رافت صبرى محمد31214
4842############سوهاجالمحامدة البحرية عمصطفى رجب تميم عبد الوهاب31215
5349############سوهاجالمحامدة البحرية عمصطفى صبور محمد محمود31216
4443############سوهاجالمحامدة البحرية عمصطفى محمد عبد البر حسين زايد31217
4346############سوهاجالمحامدة البحرية عوليد جمال عبد الجليل محمد31218
4445############سوهاجالمحامدة البحرية عوليد ناصر خاطر احمد31219
4452############سوهاجالمحامدة البحرية عيحيى محمد احمد عبد السالم31220
5653############سوهاجالمحامدة البحرية عيوسف فتوح على محمد31221
4450############سوهاجالمحامدة البحرية عيوسف محمد يوسف محمد31222
4652############سوهاجالمحامدة البحرية عيوسف مصطفى فاضل مصطفى31223
7056############سوهاجالمحامدة البحرية عابتسام محمود محمد حسين31224
4848############سوهاجالمحامدة البحرية عاروى الشريف عثمان عبد العليم31225
5153############سوهاجالمحامدة البحرية عاسراء احمد ابراهيم احمد31226
7359############سوهاجالمحامدة البحرية عاسراء محمود البدرى ابوليله31227
7355############سوهاجالمحامدة البحرية عاسماء صفوت احمد عبد النبى31228
5753############سوهاجالمحامدة البحرية عاسماء محمد عبد الحكم احمد31229
7253############سوهاجالمحامدة البحرية عاسماء ممدوح حمدي محمد31230
7757############سوهاجالمحامدة البحرية عاسماء هاشم حسن احمد31231
5953############سوهاجالمحامدة البحرية عاسماء ياسر عنتر عبد العال31232
7858############سوهاجالمحامدة البحرية عاالء ايمن حسن محمد31233
6653############سوهاجالمحامدة البحرية عامانى هانى محمد حسن31234
79.560############سوهاجالمحامدة البحرية عامل اشرف بكر ابراهيم31235
5449############سوهاجالمحامدة البحرية عاميره طارق خميس عبد الجواد31236
ريا سمعان31237 7548############سوهاجالمحامدة البحرية عاميره هانى زك
7156############سوهاجالمحامدة البحرية عانجي فوزي طه عبد التواب31238
5053############سوهاجالمحامدة البحرية عانشراح عاصم صالح محمد31239
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6253############سوهاجالمحامدة البحرية عايمان احمد محمد ابراهيم31240
5953############سوهاجالمحامدة البحرية عايه السيد احمد محمد31241
6952############سوهاجالمحامدة البحرية عايه صفوت محمد السيد31242
5552############سوهاجالمحامدة البحرية عايه عبد الغفور السيد هريدى31243
7359.5############سوهاجالمحامدة البحرية عايه على قاسم هاشم31244
6854############سوهاجالمحامدة البحرية عبثينه خاطر احمد محمد31245
4950############سوهاجالمحامدة البحرية عبدور لطفى على سعدالدين31246
7558.5############سوهاجالمحامدة البحرية عبسمله عبد الحكيم محمد عبد الرحيم31247
7258.5############سوهاجالمحامدة البحرية عبسمه محمد ابو الفتوح محمد31248
6758.5############سوهاجالمحامدة البحرية عتسنيم احمد محمود حسن31249
6058############سوهاجالمحامدة البحرية عحبيبه خالد شحاته محمود31250
5952############سوهاجالمحامدة البحرية عحبيبه عونى يوسف عب اللطيف31251
7759.5############سوهاجالمحامدة البحرية عحسناء علي عثمان عبد العال31252
6058.5############سوهاجالمحامدة البحرية عحنين محمد شعبان حسن31253
5750############سوهاجالمحامدة البحرية عحنين محمد عبد الرؤف ابراهيم31254
7058############سوهاجالمحامدة البحرية عخلود جاد محمد عبد العال31255
6658############سوهاجالمحامدة البحرية عخلود فتحى بدر الدين سيد31256
4751############سوهاجالمحامدة البحرية عدنيا احمد عبد الرؤف ابراهيم31257
6556############سوهاجالمحامدة البحرية عدنيا محمد على عبد اللطيف31258
5455############سوهاجالمحامدة البحرية عدينا ابراهيم عبد الموجود محمد31259
7758############سوهاجالمحامدة البحرية عرحاب حسن ابراهيم احمد31260
7858############سوهاجالمحامدة البحرية عرحمه صفوت حسن عبد الرحيم31261
4842############سوهاجالمحامدة البحرية عرحمه محمد عبد العليم على31262
6153############سوهاجالمحامدة البحرية عرضا مدحت عبد العزيز محمد31263
6859.5############سوهاجالمحامدة البحرية عرضوى احمد حسين احمد31264
ضوى جمال محمد على31265 7559.5############سوهاجالمحامدة البحرية عر
8059.5############سوهاجالمحامدة البحرية عرضوى عادل السيد احمد31266
8059.5############سوهاجالمحامدة البحرية عرفيده لطفى عبد الصبور عبد الحميد31267
يه حسن امام عبد العال31268 6455############سوهاجالمحامدة البحرية عرق
6557############سوهاجالمحامدة البحرية عرقيه صابر رشاد حسين31269
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6554############سوهاجالمحامدة البحرية عرنا وليد احمد عرفه31270
61.557############سوهاجالمحامدة البحرية عروفيده رفعت محمد هريدى31271
4732############سوهاجالمحامدة البحرية عريم فتحى احمد عبد التواب31272
6657############سوهاجالمحامدة البحرية عريهام اشرف السيد علم الدين31273
7259.5############سوهاجالمحامدة البحرية عريهام ربيع يونس محمد31274
7059############سوهاجالمحامدة البحرية عريهام رمضان نورالدين محمد31275
6455############سوهاجالمحامدة البحرية عزينب احمد على المامنى31276
78.558############سوهاجالمحامدة البحرية عزينب مصطفى حنفى محمود31277
5446############سوهاجالمحامدة البحرية عزينب مصطفى محمد على31278
7757############سوهاجالمحامدة البحرية عساره ايوب عطيه عبد النور31279
5457############سوهاجالمحامدة البحرية عساره جمال محمود محمد31280
6859.5############سوهاجالمحامدة البحرية عساره ياسر محمد محمود31281
4238############سوهاجالمحامدة البحرية عسلمى السيد محمود عبدربه31282
6856############سوهاجالمحامدة البحرية عسلمى محمود امين محمود31283
5757############سوهاجالمحامدة البحرية عسندس انور محمد احمد31284
4132############سوهاجالمحامدة البحرية عسهام محمد عشري محمد31285
5054############سوهاجالمحامدة البحرية عسهير عصمت احمد محمدين31286
7059.5############سوهاجالمحامدة البحرية عشاهنده احمد فتحي عز العرب31287
7354############سوهاجالمحامدة البحرية عشاهيناز محمود مرزوق السيد31288
4751############سوهاجالمحامدة البحرية عشهد عبد الخالق احمد عبدربه31289
7556############سوهاجالمحامدة البحرية عشهد عزالدين السيد محمد31290
5239############سوهاجالمحامدة البحرية عشهد عماد احمد عابدين31291
5750############سوهاجالمحامدة البحرية عشيرى ورد جرجس رزق هللا31292
6354############سوهاجالمحامدة البحرية عشيماء السيد عبد الصبور عبد الجابر31293
6247############سوهاجالمحامدة البحرية عشيماء جبرائيل على محمد31294
6148############سوهاجالمحامدة البحرية عشيماء حمدي على السيد31295
6251############سوهاجالمحامدة البحرية عشيماء صابر على السيد31296
6259.5############سوهاجالمحامدة البحرية ععبير صفوت فؤاد حسين31297
4850############سوهاجالمحامدة البحرية ععال ابو الفتوح على محمد31298
6759.5############سوهاجالمحامدة البحرية ععال حماده حلوى شحاته31299
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7057############سوهاجالمحامدة البحرية ععلياء احمد على محمد31300
6255############سوهاجالمحامدة البحرية ععلياء عبد المنعم احمد عبد المنعم31301
7959############سوهاجالمحامدة البحرية ععواطف حسين محمد هاشم31302
7255############سوهاجالمحامدة البحرية عغاده رجب عبد الاله مهدى31303
5554############سوهاجالمحامدة البحرية عغاده رجب هاشم عبد العال31304
5152############سوهاجالمحامدة البحرية عفاطمه ابراهيم عبد التواب محمد31305
6255############سوهاجالمحامدة البحرية عفاطمه شعبان صابر محمد31306
6155############سوهاجالمحامدة البحرية عفاطمه عالءالدين حسن محمد31307
6356############سوهاجالمحامدة البحرية عفرحه ناصر رمضان السيد31308
6255############سوهاجالمحامدة البحرية عكريمه صابر محمد حسن31309
6958.5############سوهاجالمحامدة البحرية عليلى معروف السيد على31310
4950############سوهاجالمحامدة البحرية عمارى سمير عياد مجلع31311
7357############سوهاجالمحامدة البحرية عمرنا ابراهيم لطف هللا ابراهيم31312
6951############سوهاجالمحامدة البحرية عمروه محمد خليفه عباس31313
6753############سوهاجالمحامدة البحرية عمريم جابر صبرى برسوم31314
7156############سوهاجالمحامدة البحرية عمريم حمدى فؤاد احمد31315
6556############سوهاجالمحامدة البحرية عمريم حمدي محمود عبد العال31316
5457############سوهاجالمحامدة البحرية عمريم عدلى زكى عجيبه31317
7759.5############سوهاجالمحامدة البحرية عمريم ماهر معوض غبلاير31318
7455############سوهاجالمحامدة البحرية عمريم محمد احمد رحاب31319
7758############سوهاجالمحامدة البحرية عمريم ناجح يوسف جوهر31320
6958############سوهاجالمحامدة البحرية عملك عالء القمحى محمود31321
ه31322 4439############سوهاجالمحامدة البحرية عمنار السيد محمود عبدرب
6252############سوهاجالمحامدة البحرية عمنار سمير عياد مجلع31323
6250############سوهاجالمحامدة البحرية عمنار عالء هاشم محمود31324
5950############سوهاجالمحامدة البحرية عمنه هللا ابراهيم طه اسماعيل31325
راهيم31326 5339############سوهاجالمحامدة البحرية عمنه هللا ثابت على اب
6951############سوهاجالمحامدة البحرية عمنه هللا حسنى طه حامد31327
5848############سوهاجالمحامدة البحرية عمنه هللا محمد فتحى احمد31328
5048############سوهاجالمحامدة البحرية عمنى الديب اسماعيل عدوى31329
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5149############سوهاجالمحامدة البحرية عمها صابر عبد الحفيظ حسين31330
5844############سوهاجالمحامدة البحرية عمياده حمدى محمد محمود31331
ضان خلف31332 4838############سوهاجالمحامدة البحرية عمياده خلف رم
5452############سوهاجالمحامدة البحرية عناريمان احمد محمد حسين31333
5255############سوهاجالمحامدة البحرية عنانسى اسعد عبده حنا31334
4949############سوهاجالمحامدة البحرية عندا جمال محمد سليمان31335
7558.5############سوهاجالمحامدة البحرية عندى احمد حسن عبد المطلب31336
5747############سوهاجالمحامدة البحرية عندى عاصم عبد اللطيف محمد31337
7554############سوهاجالمحامدة البحرية عندى عبد التواب عبد الشافى محمد31338
4440############سوهاجالمحامدة البحرية عندى ممدوح احمد حسن31339
7151############سوهاجالمحامدة البحرية عندى موسى خالف على31340
5548############سوهاجالمحامدة البحرية عنسمه السيد محمد على31341
6942############سوهاجالمحامدة البحرية عنورهان السيد احمد حسين31342
6551############سوهاجالمحامدة البحرية عنورهان السيد حسن محمد31343
4030############سوهاجالمحامدة البحرية عنورهان حمام محمد عبد الكريم31344
7055############سوهاجالمحامدة البحرية عنورهان على محمد مرسى31345
ان محمد على محمد31346 7259############سوهاجالمحامدة البحرية عنوره
7052############سوهاجالمحامدة البحرية عنورهان ناجح كامل شاكر31347
4749############سوهاجالمحامدة البحرية عنورهان وليم عياد مجلع31348
5851############سوهاجالمحامدة البحرية عهاجر حماده على صديق31349
4040############سوهاجالمحامدة البحرية عهاجر شعبان محمد محمد31350
7054############سوهاجالمحامدة البحرية عهبه احمد رجب ابو العال31351
7456############سوهاجالمحامدة البحرية عهبه السيد محمد احمد31352
6858############سوهاجالمحامدة البحرية عهبه حمدى محمود مسعد31353
6754############سوهاجالمحامدة البحرية عهبه عاطف رشاد حسين31354
5553############سوهاجالمحامدة البحرية عهبه عبد الراضى حسين محمد31355
6955############سوهاجالمحامدة البحرية عهدى احمد ثروت عبد الفتاح31356
6052############سوهاجالمحامدة البحرية عهدى محمد عبد الموجود عمر31357
6151############سوهاجالمحامدة البحرية عهدير عبد القادر محمد عبد القادر31358
4646############سوهاجالمحامدة البحرية عهناء عبد الراضى حمدان رضوان31359
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5647############سوهاجالمحامدة البحرية عوفاء صالح حافظ سليمان31360
6150############سوهاجالمحامدة البحرية عوالء رمضان محمد فواز31361
6856############سوهاجالمحامدة البحرية عياسمين عمر صابر بدوى31362
7157############سوهاجالمحامدة البحرية عيوستينا عاطف انيس جاد31363
5451############سوهاجالكوامل بحرى عابانوب ممدوح بخيت ابراهيم31364
5852############سوهاجالكوامل بحرى عابرام رياض حكيم مرزوق31365
5444############سوهاجالكوامل بحرى عاحمد خلف خلف عارف31366
4945############سوهاجالكوامل بحرى عاحمد صبحى الظم قنديل31367
5342############سوهاجالكوامل بحرى عاحمد عبد هللا الجيالنى محمد31368
5551############سوهاجالكوامل بحرى عاحمد مختار جابر حمدهللا31369
7050############سوهاجالكوامل بحرى عاحمد مختار مصطفى دياب31370
5847############سوهاجالكوامل بحرى عاسالم محمود يسين احمد31371
4843############سوهاجالكوامل بحرى عالسيد حمدي احمد سبيع31372
5850############سوهاجالكوامل بحرى عالسيد محمود بصيلي احمد31373
5749############سوهاجالكوامل بحرى عباسم يعقوب معز عزيز31374
4648############سوهاجالكوامل بحرى عبشوي عزت مسعد شحاته31375
4943############سوهاجالكوامل بحرى عبهاء خالد السيد عبد العال31376
4750############سوهاجالكوامل بحرى عبهاء هانى صبحى عزيز31377
4737############سوهاجالكوامل بحرى عبيشوى ابراهيم صدقى حكيم31378
4143############سوهاجالكوامل بحرى عبيشوى رفعت عدلى رياض31379
5152############سوهاجالكوامل بحرى عبيشوى عدلى رياض سولاير31380
5048############سوهاجالكوامل بحرى عتامر قناوى فاوى جادالكريم31381
5551############سوهاجالكوامل بحرى عتوماس عماد كامل عبد هللا31382
7559.5############سوهاجالكوامل بحرى عتوماس يوحنا ابراهيم اسعد31383
4740############سوهاجالكوامل بحرى عجمال عبد الناصر هريدى موسى31384
5244############سوهاجالكوامل بحرى عحازم خالد السيد محمود31385
4437############سوهاجالكوامل بحرى عحازم رجب احمد احمد31386
5445############سوهاجالكوامل بحرى عحامد عبد العال حامد على31387
7560############سوهاجالكوامل بحرى عحسام حسن علي عبد الفتاح31388
6246############سوهاجالكوامل بحرى عحسن احمد محمد حسان31389
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5640############سوهاجالكوامل بحرى عحسن السيد حسن احمد31390
5343############سوهاجالكوامل بحرى عحسن صبحى يوسف محمد31391
5546############سوهاجالكوامل بحرى عحسن محمد حسن احمد31392
5849############سوهاجالكوامل بحرى عحسن محمد حسن محمد31393
5637############سوهاجالكوامل بحرى عحسين على السيد محمود31394
5342############سوهاجالكوامل بحرى عحسين محمد وليان عبد الاله31395
5245############سوهاجالكوامل بحرى عحماده بدوى حماده بدوى31396
4641############سوهاجالكوامل بحرى عحماده محمد احمد عبد العال31397
4743############سوهاجالكوامل بحرى عحيدر كمال سليمان سالم31398
4841############سوهاجالكوامل بحرى عخلف محمد خلف محمد31399
4651############سوهاجالكوامل بحرى عزكريا عوض اخنوخ جوده31400
اد بهجت عبد البارى عبد المبدى31401 6752############سوهاجالكوامل بحرى عزي
4048############سوهاجالكوامل بحرى عزياد عبد هللا اسماعيل عبد هللا31402
4647############سوهاجالكوامل بحرى عسيف اشرف على احمد31403
7553############سوهاجالكوامل بحرى عسيف الدين ياسر رشوان محمد31404
5253############سوهاجالكوامل بحرى عسيف يوسف عبد الحميد عبد العال31405
4041############سوهاجالكوامل بحرى عشريف اشرف عبد الموجود مهران31406
4747############سوهاجالكوامل بحرى عشعبان عبد الرحيم عبد الكريم احمد31407
4648############سوهاجالكوامل بحرى عشنوده عادل كرلص جاد31408
4340############سوهاجالكوامل بحرى عشنوه سعيد زكي حكيم31409
5048############سوهاجالكوامل بحرى عصديق رجب علي عبد الفتاح31410
4949############سوهاجالكوامل بحرى عصالح صابر عبد هللا امام31411
7456############سوهاجالكوامل بحرى عطارق صالح الدين محمد رفاعى31412
4649############سوهاجالكوامل بحرى عطارق عاطف كمال عبد الموجود31413
4240############سوهاجالكوامل بحرى عطارق عالم عبد العال عالم31414
4241############سوهاجالكوامل بحرى عطارق محمود حسين على31415
6954############سوهاجالكوامل بحرى ععبد الحافظ حسين حامد عبد الحافظ31416
4045############سوهاجالكوامل بحرى ععبد الرحمن احمد عبد العال احمد31417
4542############سوهاجالكوامل بحرى ععبد الرحمن عطا محمد سبيع31418
4648############سوهاجالكوامل بحرى ععبد العال جابر احمد محمد31419
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4151############سوهاجالكوامل بحرى ععبد القوى اليمنى عبد القوى عبد الحافظ31420
4043############سوهاجالكوامل بحرى ععبد الاله احمد عبد الاله السيد31421
4144############سوهاجالكوامل بحرى ععبد الاله حمدى عبد الاله عبد العزيز31422
4338############سوهاجالكوامل بحرى ععبد الاله محسن عبد الاله احمد31423
7351############سوهاجالكوامل بحرى ععبد هللا احمد عبد هللا حسانين31424
5249############سوهاجالكوامل بحرى ععبد هللا سيد عبد هللا السيد31425
6151############سوهاجالكوامل بحرى ععبد هللا محمد هاشم محمد31426
4145############سوهاجالكوامل بحرى ععبد الماجد حسين خليفه عبد الماجد31427
5050############سوهاجالكوامل بحرى ععثمان محمود عثمان محمد31428
5744############سوهاجالكوامل بحرى ععصام احمد عبد الحميد حداد31429
4337############سوهاجالكوامل بحرى ععلى  محمد احمد محمد31430
5747############سوهاجالكوامل بحرى ععلى حماده خلف الحاكمى31431
4139############سوهاجالكوامل بحرى ععلى محمد خلف بوصه31432
راهيم عالم31433 4849############سوهاجالكوامل بحرى ععلى محمود اب
5747############سوهاجالكوامل بحرى ععلى ناصر على السيد31434
6448############سوهاجالكوامل بحرى ععمر عبد الاله مرسى امين31435
4647############سوهاجالكوامل بحرى عفارس حميد على عميره31436
6046############سوهاجالكوامل بحرى عفارس رمزى عبيد اسخارون31437
4746############سوهاجالكوامل بحرى عفارس محمود محمد عبد العال31438
5549############سوهاجالكوامل بحرى عفارس مظهر خلف الحاكمى31439
زى شحاته مسعد31440 5147############سوهاجالكوامل بحرى عكريم رم
6247############سوهاجالكوامل بحرى عكمال كامل احمد محمد31441
7255############سوهاجالكوامل بحرى عكيرلس البدرى فوزى بادير31442
4248############سوهاجالكوامل بحرى عكيرلس خلف نصرى عوض31443
5343############سوهاجالكوامل بحرى عكيرلس رومانى يعقوب صاروفيم31444
5546############سوهاجالكوامل بحرى عماجد المصرى على محمد31445
5444############سوهاجالكوامل بحرى عمازن حماده احمد خلف31446
6744############سوهاجالكوامل بحرى عمحمد احمد سالم عوده31447
7548############سوهاجالكوامل بحرى عمحمد انور محمد عبد هللا31448
7757############سوهاجالكوامل بحرى عمحمد بركى سعد غوينم31449
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7445############سوهاجالكوامل بحرى عمحمد جمال شحات عبد الحكيم31450
7748############سوهاجالكوامل بحرى عمحمد حامد عبد الاله احمد31451
5847############سوهاجالكوامل بحرى عمحمد حسين احمد محمد31452
5745############سوهاجالكوامل بحرى عمحمد حماده حسن احمد31453
5538############سوهاجالكوامل بحرى عمحمد خذيم عبد الفتاح محمد31454
ضان احمد احمد31455 5939############سوهاجالكوامل بحرى عمحمد رم
5239############سوهاجالكوامل بحرى عمحمد صالح محمد احمد31456
4940############سوهاجالكوامل بحرى عمحمد عبد الاله محمد حماد31457
6942############سوهاجالكوامل بحرى عمحمد عبد الناصر احمد عبد العال31458
5141############سوهاجالكوامل بحرى عمحمد عبد النعيم احمد عبد النعيم31459
6851############سوهاجالكوامل بحرى عمحمد على حسن سليمان31460
5647############سوهاجالكوامل بحرى عمحمد كرم علي عبد الفتاح31461
6345############سوهاجالكوامل بحرى عمحمد محسن محمد قاسم31462
6651############سوهاجالكوامل بحرى عمحمد منصور عبد العزيز عبد النعيم31463
6448############سوهاجالكوامل بحرى عمحمود احمد يوسف حماد31464
5551############سوهاجالكوامل بحرى عمحمود العربى عبد الرحيم على31465
6952############سوهاجالكوامل بحرى عمحمود جمال حميد محمد31466
6851############سوهاجالكوامل بحرى عمحمود يحي حنفي محمد31467
5947############سوهاجالكوامل بحرى عمسعود رجب مسعود احمد31468
4948############سوهاجالكوامل بحرى عمكاريوس ميالد عياد اسحاق31469
7150############سوهاجالكوامل بحرى عممدوح ماهر السيد بدوى31470
6451############سوهاجالكوامل بحرى عمينا فهمى عياد فهمى31471
6750############سوهاجالكوامل بحرى عناصر سيد محمد سيد31472
7051############سوهاجالكوامل بحرى عنورالدين احمد عبد الاله نورالدين31473
6753############سوهاجالكوامل بحرى عهانى الجندى عبد السيد الجندى31474
ل محمد صالح رفاعى31475 5449############سوهاجالكوامل بحرى عوائ
7144############سوهاجالكوامل بحرى عويصا عدلى جرجس شوقى31476
7451############سوهاجالكوامل بحرى عيسى تمير كامل جاد31477
5743############سوهاجالكوامل بحرى عيسى ميالد عطاهللا جاد31478
7051############سوهاجالكوامل بحرى عيسى وحيد عياد عطيت هللا31479
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7550############سوهاجالكوامل بحرى عيسى وليم وهبه عوض31480
6051############سوهاجالكوامل بحرى عيوسف ابراهيم عبد العال عبد الحليم31481
7258.5############سوهاجحى االسكان االقتصادى للتعليم االساسىاحمد محمد جمعه محمد31482
7658.5############سوهاجحى االسكان االقتصادى للتعليم االساسىامين السيد حامد محمد31483
7655############سوهاجحى االسكان االقتصادى للتعليم االساسىايهاب ماهر حامد محمد31484
5952############سوهاجحى االسكان االقتصادى للتعليم االساسىتوماس اندراوس صبحي بخيت31485
6356############سوهاجحى االسكان االقتصادى للتعليم االساسىعامر سرور جابر احمد31486
78.560############سوهاجحى االسكان االقتصادى للتعليم االساسىعبد هللا علي عبد الحميد محمد31487
6758.5############سوهاجحى االسكان االقتصادى للتعليم االساسىكيرلس رفعت فتح هللا بحيره31488
7659############سوهاجحى االسكان االقتصادى للتعليم االساسىاالء فاضل محمد على31489
5240############سوهاجحى االسكان االقتصادى للتعليم االساسىامل بركات خلف عبد اللطيف31490
6859.5############سوهاجحى االسكان االقتصادى للتعليم االساسىرضوى جاد سليمان جاد31491
7860############سوهاجحى االسكان االقتصادى للتعليم االساسىرؤى والى حسين عبد الرزاق31492
هام رمسيس قديس ابو اليمين31493 7558.5############سوهاجحى االسكان االقتصادى للتعليم االساسىري
7557############سوهاجحى االسكان االقتصادى للتعليم االساسىزهراء ماهر على بيومى31494
6542############سوهاجحى االسكان االقتصادى للتعليم االساسىشيرين شوقي فتحي محمد31495
78.559############سوهاجحى االسكان االقتصادى للتعليم االساسىالنجوال عماد انور سعيد31496
7152############سوهاجحى االسكان االقتصادى للتعليم االساسىنورهان فتحى السيد محمد31497
6337############سوهاجحى االسكان االقتصادى للتعليم االساسىياسمين السيد خلف عبد اللطيف31498
4233############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىاحالم محمد عبد هللا مصطفى31499
6335############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىاسراء انور محمد عبد العال31500
7335############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىاسراء ايمن ابراهيم عبد القادر31501
6858############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىاسراء يوسف على محمد31502
5439############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىاسماء السيد عبد الحافظ عبد العال31503
5738############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىاسماء السيد محمود حسين31504
ف31505 4233############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىاسماء حسن محمد عار
6237############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىاسماء شعبان احمد محمد31506
7255############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىامل حماده على محمد31507
7355############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىامنه عالءالدين ابوزيد محمد31508
5741############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىامنيه االمير كمال محمد31509
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4333############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىاميره عبد العليم احمد محمد31510
6549############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىاميره محمود ذاكى احمد31511
راهيم31512 7453############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىاميره هالل محمد اب
5833############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىايرين عادل شكرى رياض31513
مان شاهين احمد شاهين31514 6338############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىاي
5835############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىايه احمد محمد عبد العال31515
6433############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىايه حسن محمد محمود31516
6940############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىايه حسنى حسن السيد31517
4935############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىايه رمضان عثمان محمد31518
6237############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىايه شعبان قاسم السيد31519
5735############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىايه محمد احمد محمد31520
5736############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىبسمه زكريا عياد عزيز31521
5532############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىتريزه كامل عبده عبيد31522
4533############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىداليا خيرى جابر احمد31523
5533############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىدعاء اشرف احمد محمد31524
6534############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىدميانه جرجس عياد عطيت هللا31525
7037############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىدميانه شنوده عزمى ابادير31526
7135############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىدنيا احمد حسن عسكر31527
7434############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىدنيا خلف عبد الرسول خليفه31528
5833############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىدنيا عطا عثمان يوسف31529
5233############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىدنيا فتحى عبد الموجود عبد العال31530
6732############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىدنيا موسى حسن موسى31531
7436############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىدنيا وحيد فوزى جريس31532
4734############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىدينا السيد محمد حماد31533
6433############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىراعوث وليم جاب هللا يسى31534
6133############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىرانيا رافت خلف هللا بوصه31535
5133############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىرانيا عبد الناصر عامر عميره31536
7558.5############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىرانيا فريد على محمد31537
6045############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىرضا رشاد صادق احمد31538
6245############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىرويده انور علي السيد31539
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7457############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىريموندا شنوده ابرهيم شنوده31540
6145############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىزكرى حسن محمد السيد31541
6236############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىزينب عالم احمد على31542
6334############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىسعاد ابوزيد عثمان عكاشه31543
4237############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىسعاد عبد الرؤف احمد محمد31544
4542############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىسماح حماده محمد حسين31545
6348############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىسوسنه هانى بولص عوض31546
6853############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىسوسنه يوسف عبد المسيح موسى31547
ي حكيم31548 7158############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىسيمون اسحاق زك
7343############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىشرين محمد حسن امين31549
5340############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىشمعه شعبان نصرالدين عبد السميع31550
6856############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىشهد احمد محمد عطا31551
7253############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىشهد حماد احمد حماد31552
6947############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىشهد محمد يوسف السيد31553
5442############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىشيماء السيد عبد الرحمن محمد31554
5139############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىشيماء حسن محمد عبد الراضى31555
6842############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىشيماء شعبان السيد حسانين31556
6333############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىشيماء عبد الناصر حمدان حسين31557
5439############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىعائشه ابو زيد احمد على31558
7450############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىعائشه عبد الرحمن محمد رفاعى31559
5432############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىعائشه محمد طه على31560
6335############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىعفاف عبد الاله محمد حماد31561
7136############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىفاتن حسن عثمان ابوزيد31562
5535############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىفاطمه احمد على احمد31563
7540############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىفاطمه حسين كامل حسين31564
4933############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىفاطمه حمدى كمال عثمان31565
6333############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىفاطمه عادل عطا السيد31566
6034############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىفرحه كمال عبد العظيم عبد الرحمن31567
5338############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىكرستينا حشمت زارع ناشد31568
5232############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىكرستينا صبرى سمعان فلتاؤوس31569
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7049############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىكرستينا عاطف ناشد عبد القدوس31570
5735############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىكريمه مختار جابر حمدهللا31571
4836############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىليلى حماده محمد سلطان31572
انى زارع ناشد31573 ا روم 7046############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىمادون
ا نشات فوزي جريس31574 7046############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىماري
6340############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىمارينا اسحاق متياس بخيت31575
6941############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىمارينا بخيت فهمى بشير31576
5136############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىمروه عبد الناصر السيد محمد31577
7647############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىمريم اشرف زكى مرزوق31578
6939############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىمريم معوض جيد قدوس31579
راهيم31580 7042############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىمريم نصحي نعيم اب
6939############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىمنى محمد السيد محمد فقير31581
4435############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىمياده حماده حسن احمد31582
6946############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىميرنا صموئيل عبيد اسعد31583
4842############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىنجاه حامد احمد احمد31584
5940############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىنجاه كامل جابر حمدهللا31585
7753############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىنجالء فتحي ولي حسين31586
5938############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىنجوي ابراهيم حسين محمود31587
5539############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىندى السيد عكاشه عثمان31588
7156############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىندى حسن نورالدين سليمان على31589
4343############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىندى عبد العال احمد عبد العال31590
6540############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىندى عبد العال عبد الحميد ابراهيم31591
6240############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىندى محمد عبد هللا عبد الهادى31592
5340############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىنعمه عبد العال خلف محمد31593
4136############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىنعمه فايق سالمه يوسف31594
7752############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىنهله احمد محمد ابراهيم31595
4134############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىنورهان ابراهيم تغيان عبد الموجود31596
5433############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىنورهان حسن موسى عثمان31597
7542############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىنورهان عدلى عطاهللا عبد المالك31598
5839############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىنورهان ماهر احمد عبد اللطيف31599
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7147############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىنورهان نورالدين احمد السيد31600
5236############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىهاجر حماده جابر البدرى31601
7044############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىهايدي يوسف صليب اسحاق31602
6235############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىهبه كرم جابر ابراهيم31603
4835############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىهدير عبد الناصر خلف بوصه31604
7443############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىهند عياد زكرى خله31605
6435############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىهند نعيم جرجس اسخارون31606
5034############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىوالء رجب محمد احمد31607
4332############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىيامنه محمود عثمان محمد31608
5141############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىيوستينا جميل ابرهيم اسعد31609
7151############سوهاجالكوامل بحرى للتعليم اساسىيوستينا فكرى ناشد خله31610
6945############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةابراهيم عارف احمد عارف31611
5842############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاحمد ابراهيم احمد عبد الاله31612
راهيم احمد عثمان31613 6243############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاحمد اب
8060############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاحمد حسام الدين محمد احمد31614
79.560############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاحمد عمر محمد السيد31615
4843############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاحمد فتحى محمد عبد العزيز31616
6352############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاحمد محمد احمد الشلقامى31617
7953############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاحمد محمد احمد توفيق31618
7455############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاحمد محمد خلف احمد31619
7860############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاحمد محمود محمد عبد الاله31620
5750############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاحمد منصور عبد الاله صالح31621
6955############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاسامه احمد على محمد31622
6655############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاسامه صالح عبد الجابر محمد31623
7960############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاسامه على طه محمد31624
7659############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاسامه مصطفى السيد على31625
7960############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاسالم محمد صديق حسين31626
7053############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةالسيد خالد السيد على31627
7755############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاندراوس وهيب جمال جريس31628
5843############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةحماده اشرف على احمد31629
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7852############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةحماده جمال احمد عبد هللا31630
5945############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةحماده عمر محمد حسين31631
6743############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةزياد ابراهيم محمد على31632
6642############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةزياد ناصر سعد سالم31633
6032############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةسمير مجدى سمير عطيه31634
7760############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةشاهين وحيد محمد ابو زيد31635
7560############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةشوقى زيدان السيد محمد31636
6137############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةطارق محمد احمد محمد31637
6542############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةطاهر احمد يوسف مصطفى31638
6241############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةطه عبد الكريم حسن محمد31639
5936############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعبد الرحمن السيد محمد عبد الرحمن31640
78.558############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعبد الرحمن قدرى الزارعى خلف31641
5341############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعبد الرحمن ياسر على محمد31642
5636############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعبد الاله السيد على احمد31643
6445############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعبد هللا احمد عبد الاله محمود31644
6845############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعبد هللا صابر على احمد31645
7860############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعبد هللا عادل على السيد31646
6351############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعبد هللا محمود خلف احمد31647
5241############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعبد المنعم محمد محمود محمد31648
5541############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعالء محمد عبد الباسط محمد31649
7443############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعلى احمد محمد احمد31650
79.551############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعلى عالء على اسماعيل31651
7446############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعلى محمد ابراهيم على31652
7545############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعلى محمد محمد حسن31653
7136############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعلى محمود على زيدان31654
6434############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعمار ناصر احمد تمام31655
7956############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعمرو حسين فرغل عبد الجواد31656
7141############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعمرو حمدى عبد الرازق عبد الرازق31657
7241############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعمرو خالد عبد العال محمد31658
78.558############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعمرو فرج السيد على31659
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6332############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةفاروق صالح عبد الرحمن صالح31660
7241############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمبارك محمود احمد عبد الرحمن31661
7856############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمد احمد حسن حسين31662
6254############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمد اشرف محمد عثمان31663
4736############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمد بغدادي عثمان بغدادي31664
6438############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمد خالد احمد عبد هللا31665
6840############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمد خلف على توفيق31666
5431############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمد خلف مرسى محمد31667
5934############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمد على محمد عبد النعيم31668
6536############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمد على محمود على31669
5234############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمد عمر عبد الجابر محمد31670
7957############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمد عمر محمد السيد31671
6549############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمد فهمى محمد محمد31672
7347############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمد محمود ياسين على31673
7042############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمد محى الدين محمد احمد31674
6940############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمد وليد ابراهيم توفيق31675
6737############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمود احمد محمود ابراهيم31676
6738############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمود المشوادى محمد محمد31677
7637############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمود حافظ خلف هللا حافظ31678
6140############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمود خلف عثمان السيد31679
7339############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمود خلف محمد احمد31680
7041############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمود صابر محمود احمد31681
6634############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمود محمد عثمان بغدادى31682
6937############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحمود محي الدين محمود علي31683
7534############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمحيى احمد محمود همام31684
6142############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمصطفى انور محمود على31685
7543############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمصطفى طه خلف محمد31686
6148############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمصطفى عبد الاله صديق حسين31687
7957############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمعاذ يحيى على احمد31688
7335############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمهران حماده محمد بكرى31689
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6137############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمؤمن حمدى صبره احمد31690
7744############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةوليد خالد محمد عزب31691
7136############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةيسى فتحى جابر عطيه31692
7651############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةابتسام محمد صابر صبره31693
8058.5############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاروه احمد عبد الرحمن حسن31694
7350############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاسراء عمر احمد محمد31695
7340############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاسراء محمد احمد ابراهيم31696
6035############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاسراء محمود محمد عثمان31697
6037############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاسماء السيد محمد عثمان31698
6736############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاسماء نصرالدين سعد احمد31699
7436############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاالء العارف باهلل ابراهيم احمد31700
7858############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاالء صالح عبد الرحيم محمود31701
7335############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةامل احمد محمد عبد الرحيم31702
7957############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاميره صبرى على يونس31703
7957############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاميره صالح حسن احمد31704
6333############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةانهار ابراهيم محمد السيد31705
7857############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةايمان السيد محمد احمد31706
7960############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةايمان على جلبى عبد العال31707
7447############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةايه عادل محمد صبره31708
8054############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةايه عالء على احمد31709
5534############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةايه فارس محمد محمد31710
7550############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةايه محمد على محمد31711
5734############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةايه محمد محمود محمد31712
6845############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةتغريد ناصر محمود احمد31713
6843############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةتقى السيد محجوب السيد31714
7340############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةجيهاد احمد خلف عبد الاله31715
6640############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةحبيبه خيرى محمد احمد31716
6134############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةخلود احمد على احمد31717
78.559.5############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةخلود خليل ابو الوفا خليل31718
7859.5############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةخلود على السيد محمد31719
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7736############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةدعاء احمد صابر امين31720
7240############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةدعاء خالد خلف هللا حافظ31721
7447############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةرحمه السيد احمد على31722
4935############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةرضا محمد علي محمد31723
7359############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةرضوى محمد احمد عبد الاله31724
7346############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةرضوى محمود على احمد31725
7554############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةريم جمال عثمان على31726
7556############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةزهوه خالد محمد احمد31727
7557############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةزينب عالء محمود على31728
7453############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةساره السيد محمد محمود31729
6243############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةسلوى عمر احمد عثمان31730
77.558.5############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةشروق خلف احمد محمد31731
7232############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةشيماء ثروت مزيد يوسف31732
7652############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةشيماء عالء ابراهيم عبد الوهاب31733
78.556############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةشيماء فتحى على محمدين31734
7653############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةصابرين صالح محمد حسين31735
7860############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةضى مصطفى خليل على31736
00############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعبير جمال احمد محمد31737
7760############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعلياء عمر محمد احمد31738
7641############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةفاتن على محمد عبد النعيم31739
6537############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةفاطمه العربى ابراهيم عبد الاله31740
6842############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةفاطمه على غمرى محمد31741
7758.5############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةفاطمه محمد على احمد31742
7758.5############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةفاطمه محمود حافظ على31743
6339############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةفايزه نصر ابو اليمين محمد31744
7238############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةفرحه محمود احمد على31745
نا فرج رياض شحاته31746 7139############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةماري
7860############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمروه السيد محمد محمد31747
4933############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمروه خالد محمود سالم31748
7643############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمريم اشرف احمد على31749
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7851############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمنه عالء على احمد31750
6936############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمنى احمد محمد السيد31751
6537############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمى محمد محمود احمد31752
7544############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةنبيله السيد نورالدين احمد31753
7436############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةندى السيد نجم الدين السيد31754
6946############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةندى طه محمد محمود31755
5533############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةندى عبد الرحمن عساف محمد31756
79.552############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةندى على احمد محمود31757
8060############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةندى محمد طه محمد31758
8059.5############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةنسمه لقمان محمد احمد31759
78.560############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةنورا يوسف عبد الرحمن على31760
8060############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةنورهان احمد محمد محمد31761
8060############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةنورهان على محمد محمود31762
8058############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةنورهان محمد احمد محمود31763
7553############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةنورهان ياسر عبد العال احمد31764
6338############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةياسمين حارس خليفة محمد31765
6836############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةياسمين عطا يونس عبد هللا31766
7454############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةياسمين عمر محمد عبد الرؤف31767
راهيم خيري احمد السيد31768 ع القصير ع المشتركةاب 5842############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةابراهيم عبد الراضى احمد قاسم31769 5850############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةابراهيم محمود محمد السيد31770 4633############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةابو الحسن محمد فايز احمد31771 5244############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد ابراهيم جاد محمد31772 7860############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد ابراهيم محمد همام31773 6950############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد اسعد محمد حجازي31774 7154############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد السيد احمد على31775 6553############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد السيد خليفه بسطاوى31776 4536############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد السيد خليفه عبد الغنى31777 5652############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد السيد محمد السيد31778 6953############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد ايمن احمد محمد31779 5843############سوهاجرواف
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ع القصير ع المشتركةاحمد ايمن السيد حسن31780 5544############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد حماده فوزى عبد اللطيف31781 6052############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد حماده محمد على31782 6555############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد سراج الدين احمد عبد الاله31783 7853############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد صابر محمد محمود31784 7049############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد صالح علي عباس31785 7858.5############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد عادل محمد محمد31786 7660############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد عاصم فؤاد امين31787 4332############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد عبد العال محمود احمد31788 6258############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد عبد الكريم ابو زيد عبد الكريم31789 4440############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد على حسن عبد المجيد31790 6057############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد على محمود تمام31791 5649############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد ماهر محمد مازن31792 5541############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد محمد جابر محمد31793 6055############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد محمد رشدى على31794 5549############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد محمود رشاد عبد الموجود31795 4850############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد محمود محمد عبد اللطيف31796 5751############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد مظهر السيد خالف31797 6656############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحمد وزيرى محمد وزيرى31798 6453############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاسامه انور محمود محمد31799 6854############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاسامه عاصم عبد اللطيف عبد العال31800 7656############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاسعد اشرف صديق عبد اللطيف31801 7455############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاسالم احمد عبد الحميد يونس31802 7453############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاسالم عاطف سعد على31803 4046############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاشرف صابر محمد محمود31804 5348############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاشرف علي احمد التوني31805 5550############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاشرف محمد السيد اسماعيل31806 6752############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةالبرقي حيدر عثمان احمد31807 7252############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةالزينهم علي زيد محمد31808 5045############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةالسيد فتحى نور الدين طلب31809 4946############سوهاجرواف
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ع القصير ع المشتركةايمن حمدي محمد علي31810 6150############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةباسم جابر حسن موسى31811 6745############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةتامر محمد عبد العال علي31812 5452############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةحاتم محمد علي عطيه31813 6656############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةحازم حماده تتن محمد31814 6148############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةحازم فيصل سعد الدين محمد31815 6235############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةحسام علي عبد اللطيف علي31816 5733############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةحسن احمد حسن احمد31817 5745############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةحسن حسني حسن عبد الرحمن31818 6243############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةحسن محمود احمد على31819 6450############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةحسن منصور محمد السيد31820 5743############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةحمدى احمد رمضان احمد31821 6942############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةحمدى كامل جابر عبد الجواد31822 5839############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةخالد اشرف فؤاد امين31823 6138############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةخالد صابر محمد عبد الحميد31824 4836############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةخالد محمود احمد عثمان31825 7459############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةزياد ايمن قدرى عطيه31826 7255############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةسعد هاشم سعد هاشم31827 7152############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةسليمان السيد محمد على31828 5149############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةشريف على محمد يونس31829 6156############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةصبرى جمال على السيد31830 5050############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةطارق عبد الحميد محمد عباس31831 5749############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةطالل ثروت محمد احمد31832 7859############سوهاجرواف
عبد31833 الحميد عبد الراضي عباس عبد ع القصير ع المشتركةالراضي 7758############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعبد الرحمن احمد محمد محمد31834 7754############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعبد الرحمن رفعت عوض صديق31835 7959############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعبد الرحمن فراج جابر عبد الرحمن31836 6952############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعبد هللا احمد علي محمد31837 7557############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعبد هللا جمال خليفه محمود31838 7758.5############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعبد هللا عبد الحفيظ عبد الحميد احمد31839 6551############سوهاجرواف
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ع القصير ع المشتركةعبد هللا عبد العال احمد يونس31840 7658############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعبد الناصر جمال محمد ناصر31841 7657############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعبد الناصر محمد حسن احمد31842 6556############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعبر خالد السيد احمد31843 7753############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعالء جمال محمد احمد31844 7353############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعالء فهمى احمد مهدى31845 5353############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعلى احمد محمود حسين31846 5040############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعلى السيد محمد تمام31847 6545############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعلى ممدوح فوزى عبد اللطيف31848 4845############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعلى مهدى على احمد31849 7352############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعلي الحسين علي محمد31850 6739############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعماد محمد طه همام31851 6548############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعمار عبد الرحمن محمد محمد31852 6644############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعمر احمد رمضان احمد31853 5842############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعمر اشرف زين العابدين محمد31854 6542############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعمر خالد ابو الوفا محمد31855 5843############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعمر محمد علي حافظ31856 7658############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعمرو صابر فراج حمدان31857 5947############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةفارس حسن احمد مهدى31858 5343############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةفارس على حافظ على31859 7448############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةفارس على عبد الاله محمود31860 5542############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةفؤاد كمال فؤاد محمد31861 5342############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةكرم محمود جابر محمد31862 6048############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةماهر مهران احمد السيد31863 5139############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد احمد احمد احمد31864 5540############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد احمد عبد العال اليمنى31865 5842############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد احمد محمد عصران31866 5847############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد التهامى محمد التهامى31867 6044############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد السيد عباس عبد الراضي31868 7358############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد انور عبد الاله محمود31869 6151############سوهاجرواف
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ع القصير ع المشتركةمحمد رمضان احمد البيومى31870 5041############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد زين العابدين مهدي احمد31871 6441############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد صابر احمد خليفه31872 5339############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد صالح خزيم عبد هللا31873 5941############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد عاطف عوض صديق31874 6851############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد عبد الباسط رمضان دياب31875 7957############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد عبد الراضى ابو الحمد محمد31876 6543############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد عبد الراضى احمد عمر31877 6439############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد عبد الرحمن تغيان محمد31878 6130############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد عبد الصبور فهمى احمد31879 5839############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد عبد العال طه عبد الكريم31880 7758############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد علي محمد احمد31881 7959.5############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد عمر فؤاد صبره31882 6450############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد فتحى عبد العال احمد31883 7455############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد فتحي احمد تمام31884 5745############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد كرم بالل احمد31885 7447############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد معوض محمد محمد31886 6045############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد ممدوح ناصر عبد الرحمن31887 7045############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد ميسر خالف حق31888 7960############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد نادي ابو زيد محمد31889 7459############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد ناصر كمال احمد31890 5250############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمود السيد عمران محمد31891 5745############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمود عبد هللا عبد الاله محمد31892 7960############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمود عصمت سليمان السيد31893 78.560############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمود على احمد السيد31894 7357############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمود عمرو حسن سليمان31895 7159############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمود محمد محمد حسن31896 4243############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمصطفى حامد محمد السيد31897 7053############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمصطفى عادل سليمان محمد31898 6952############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمصطفى عاطف عبد الرحمن خليفه31899 7759############سوهاجرواف
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ع القصير ع المشتركةمصطفى فهمى محمود طايع31900 5948############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمصطفى محمد بدوى حسانين31901 5744############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمصطفى مهران عبد العليم عثمان31902 5644############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمصطفي امين مصطفي بكري31903 7456############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمصطفي محمود فايز احمد31904 6051############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمعتز حماده سعد عبد الحميد31905 5343############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمينا مجدي جندي جاب هللا31906 5652############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةهشام وهدان خليفه محمود31907 8058############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةوائل احمد تغيان عباس31908 7144############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةياسر احمد قدرى عطيه31909 5640############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةياسر صفوت قدرى محروس31910 5644############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةياسر محمد عبد المنعم السيد31911 6936############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةيوسف رجب حافظ عبد الراضي31912 7750############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةيوسف عصام شعبان السيد31913 8055############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةيوسف محمد محمود ابو زيد31914 7554############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةابتهال محمود ابراهيم السيد31915 78.556############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاحسان ابو السعود زكي عبد الرحيم31916 6041############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاسراء السيد عويس البدرى31917 5649############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاسراء حماده ابو الحسن احمد31918 6746############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاسراء حماده محمد على31919 4535############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاسراء قناوي محمد احمد31920 7653############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاسماء حماده عبد اللطيف زناتي31921 6036############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاسماء شعبان عبد الحميد على31922 4741############سوهاجرواف
صام محمد محمد31923 ع القصير ع المشتركةاسماء ع 7452############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاسماء على حسن احمد31924 6339############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاسماء محمد عبد االه عبد الحميد31925 5541############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاالء خالد محمود احمد31926 6443############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةالزهراء السيد فهمى امين31927 8059############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةالهام عنتر محمد حسن31928 5249############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاماني ممدوح عطي السيد31929 7344############سوهاجرواف
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ع القصير ع المشتركةامل فتحي محمد تمام31930 5643############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةامنيه صابر جاد اباراهيم31931 7340############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاميره احمد جاد هللا خليفه31932 78.559############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاميره صابر ابراهيم السيد31933 6636############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاميره عرفه السيد عبد الاله31934 8060############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاميره محمد ابو الوفا مراد31935 7633############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةاميره ممدوح احمد بيومى31936 5236############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةايريني يوسف عزيز يوسف31937 6049############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةايمان السيد مختار احمد31938 7456############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةايمان على محمد على31939 7250############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةايمان ناصر محمد شلبى31940 7348############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةايه احمد عبد اللطيف محمد31941 8060############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةايه خليفه فراج خليفه31942 6446############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةايه علي عبد اللطيف يونس31943 5845############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةايه محمد مرسى عبد الرحيم31944 5949############سوهاجرواف
ه حماده زيدان صديق31945 ع القصير ع المشتركةبدري 6245############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةبسمه احمد محمد احمد31946 7656############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةبسمه محمود عبد الرحمن محمود31947 6037############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةبشاير مصطفي السيد خالف31948 7452############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةبهيه فوزي سامي سعد31949 5032############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةجهاد عنتر احمد محمد31950 7753############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةحبيبه احمد السيد عبد الرحمن31951 4836############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةحنان عطيه محمد محمد31952 7756############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةخلود السيد احمد عبد العاطى31953 7953############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةخلود بخيت حسن هارون31954 7456############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةدعاء محمد السيد سيد احمد31955 4644############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةدميانه صابر حنا خليل31956 4440############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةدينا ايمن عبد الرحمن على31957 4133############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةدينا ممدوح صديق بكرى31958 6037############سوهاجرواف
ضيه التعلب خليفه على31959 ع القصير ع المشتركةرا 4536############سوهاجرواف
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ع القصير ع المشتركةرحاب على محمد محمد31960 6747############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةرحمه اشرف محمد علي31961 7352############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةرحمه السيد خليفه محمد31962 6952############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةرحمه ممدوح محمد عبد العزيز31963 7148############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةرزقه حمدي خلف السيد31964 7851############سوهاجرواف
ضا احمد معوض مازن31965 ع القصير ع المشتركةر 5445############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةرقيه علي محمد محمود31966 5339############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةرندا فراج محمد زناتى31967 6733############سوهاجرواف
هام علي محمود غازي31968 ع القصير ع المشتركةري 8059.5############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةزينب هانى عبد السالم السيد31969 7659############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةسها راضى خلف محمود31970 5939############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةسهيله عمر صبرى محمد31971 7354############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةشاهندا محمد محمود احمد31972 7257############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةشرين السيد علي عبد الحميد31973 7860############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةشيماء احمد عطا هللا زيدان31974 7247############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةشيماء حماده زين العرب محمد31975 7050############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةشيماء شعبان ابو الحمد محمد31976 6239############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةشيماء ممدوح احمد حسن31977 4835############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةصابرين اسعد الظم زناتي31978 7149############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةصفيه سيد احمد ابو الحمد سيد احمد31979 6633############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةضحى ضاحى جبريل جاد هللا31980 5937############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعلياء حماده حنفى محمود31981 4633############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعلياء ناصر علي احمد31982 6453############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعليه عبد الرحمن احمد مهران31983 7458.5############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعليه ناصر محمد علي31984 7658############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةغاده خليفه مهدي احمد31985 7941############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةفاطمه احمد السيد عزالدين31986 7252############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةفاطمه على احمد عبد الاله31987 6742############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةفاطمه محمد احمد محمد31988 5336############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةفاطمه ياسر عثمان محمد31989 5853############سوهاجرواف
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ع القصير ع المشتركةفرحه تهامى احمد مهدى31990 6457############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةفرحه خالد السيد عبد العال31991 7457############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةفرحه سعودى فخرى محمود31992 6557############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةفرحه فرج فهمي امين31993 7255############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةفلاير زكريا نور الدين صديق31994 6556############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةكريمه السيد فؤاد مرسي31995 4455############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمارى عادل رزق هللا جعيدى31996 6659############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةماريان راضي خلف شحاته31997 7658.5############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمروه طلعت عبد الرحمن محمود31998 5951############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمريم صابر السيد محمد31999 4845############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمريم صبري محمد ثابت32000 6748############سوهاجرواف
ف السيد عثمان32001 ع القصير ع المشتركةمريم عاط 7155############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمنار ايمن عبد اللطيف علي32002 6953############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمنار سعودي محمد الورداني32003 7156############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمنار عبد النبى تغيان عباس32004 5553############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمنار محمد السيد زناتى32005 5239############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمنار هالوى نصرالدين محمد32006 4942############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمنه هللا احمد عبد العال فراج32007 5145############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمنه هللا السيد تمام نصير32008 4648############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمنه هللا محمود تغيان محمد32009 7958############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمنه هللا محمود محمد محمود32010 6248############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمنه هللا مختار عبد الحميد علي32011 7656############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمنى احمد عبد هللا عبد الرحيم32012 5735############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمنى احمد فايز احمد32013 5536############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمهرائيل موريس شاكر زكي32014 6240############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةموده حامد محمد احمد32015 7356############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمى محمد عبد الغنى احمد32016 78.559############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمي جبريل رشاد عبد اللطيف32017 6548############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةندى عبد الستار امين مازن32018 7147############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةندي علي عبد العال مواس32019 6444############سوهاجرواف
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ع القصير ع المشتركةنرمين صالح فؤاد حسين32020 4838############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةنسمه علي السيد عبد العال32021 5439############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةنسمه محمد شلبي ضرار32022 5838############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةنهله صبرى شهدى شحاته32023 5238############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةنهى خلف عبد الحميد تمام32024 5740############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةنورا محمد طه همام32025 4845############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةنورهان عبد الراضى علي احمد32026 6248############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةنورهان عبد المحسن صابر ابو زيد32027 5853############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةهاجر احمد حسن احمد32028 7058############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةهاجر ناصر رشاد عبد اللطيف32029 6754############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةهاله كمال زين العابدين محمد32030 6548############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةهبه اشرف فوزى عثمان32031 6355############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةهدى عبد اللطيف يمنى عبد اللطيف32032 6856############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةهدير احمد السيد احمد32033 77.559############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةهناء خليفه مهران خليفه32034 7759############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةورده عبد الرحمن على عبد الرحمن32035 7155############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةوفاء صالح شهاب همام32036 6058############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةوالء صفوت احمد حسن32037 78.560############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةوالء ضاحى خلوفه فراج32038 7659############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةوالء عاصم زكى عبد الرحيم32039 5152############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةياسمين احمد معوض ابو زيد32040 4955############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةياسمين عبد العليم احمد مهران32041 6158############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةياسمين على مصطفى البدرى32042 6053############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةياسمين علي عبد الستار علي32043 7555############سوهاجرواف
6954############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةابانوب ايمن عدلي عزيز32044
6351############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةابانوب جرجس تامر غالي32045
4641############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةاحمد ابراهيم السمان احمد32046
4740############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةاحمد حمدي محمد محمود32047
5540############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةاحمد خلف احمد اسماعيل32048
79.560############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةاحمد سعد محمد محمد32049
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4634############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةاحمد على حسن حسين32050
5950############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةاحمد فتحي فضلول احمد32051
5342############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةاحمد ماهر كامل احمد32052
5942############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةاحمد محمد زكى احمد32053
4738############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةاسامه كرم فراج بدوي32054
6746############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةاسالم عبد الاله شيخون عبد الاله32055
6750############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةالحسينى حميد محمد محمد32056
4143############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةالسيد مصطفى السيد احمد32057
4342############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةامبابي محمد امبابي مصطفى32058
4637############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةبشار محمود سليم بدوي32059
5846############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةبيتر فكتر نظير عوض32060
6846############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةتوماس نبيل عزمي عطيه32061
اني فهمي ميخائيل32062 5841############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةجرجس روم
4941############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةحسام حسن سرور جالل32063
5240############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةحسام سالم فايز احمد32064
4934############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةحسام صالح احمد عبد هللا32065
6948############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةحسام محمد صديق فرغل32066
6649############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةحسن احمد طه احمد32067
7051############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةحسن صابر احمد محمد32068
5146############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةحسن محمد محمد احمد32069
4642############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةحسين ثروت حسين محمد32070
6247############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةحسين صابر احمد محمد32071
6949############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةحماده هالل خلف احمد32072
4343############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةحمدون ممدوح محمد العارف32073
4733############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةحمدي رشاد عبد المقصود عبد العال32074
7255############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةخالد احمد عبد المجيد محمد32075
5847############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةخالد حميد محمد احمد32076
7155############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةخالد محسن صالح الدين عباس32077
5035############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةرائد السيد عبد الفتاح احمد32078
72.548############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةزياد محمد القرنى عبد الاله32079
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6344############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةزياد ياسر خليل توفيق32080
4836############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةشيخون محمد شيخون السايح32081
6851############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةضياء الدين محمد احمد السيد32082
4341############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةطارق عالء الدسوقي ابراهيم32083
4237############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةطه السيد مصري احمد32084
7354############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةطه وليد اسماعيل عمر32085
5344############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةعادل السيد احمد حسين32086
6132############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةعبد الرحمن احمد امين محمد32087
4933############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةعبد الرحمن حسين جاد الكريم رياض32088
7352############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةعبد الرحمن حمدى مصطفى احمد32089
5443############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةعبد الرحمن محمد احمد السيد32090
7855############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةعبد الرحمن محمد خلف محمد32091
7753############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةعبد الرحمن محمود شيخون الليثي32092
7960############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةعبد الرحمن محمود فهمي السيد32093
5839############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةعبد الرحمن مصطفي محمد بكر32094
5841############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةعبد الاله احمد عبد الاله احمد32095
4833############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةعبد هللا ايمن محمد احمد32096
6447############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةعبد هللا حسين عشرى مسلم32097
6647############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةعبد هللا عاطف فراج بدوي32098
7556############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةعصام احمد امين احمد32099
4539############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةفاروق ممدوح احمد جاب هللا32100
7848############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةماجد عماد وليم يعقوب32101
7143############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمازن محمد عبد الفتاح احمد32102
5139############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمحمد ابراهيم رمضان على32103
4739############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمحمد انور سمنجي السيد32104
7849############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمحمد حاتم صابر ادم32105
4738############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمحمد حمام محمود زكى32106
4336############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمحمد رجب احمد حسين32107
5536############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمحمد رجب زكى محمود32108
7557############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمحمد سعد حسن عكاشه32109
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6444############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمحمد فتحي احمد عكاشه32110
6750############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمحمد محمود شيخون الليثي32111
4535############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمحمد ناجح محمد السيد32112
6138############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمحمد نبيل محمد حسين32113
5632############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمحمود رافت جمال السيد32114
4737############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمحمود عتمان السيد محمد32115
4837############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمحمود ياسر جاد الكريم بدوي32116
4637############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمرتضى عبد الرحيم فراج محمد32117
4431############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمروان مظهر محمد جبريل32118
4437############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمصطفى ضاحي عبد الفتاح احمد32119
5436############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمصطفى محمود فوزي فهمي32120
5539############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمينا جرجس خلف قوسه32121
راهيم صالح32122 5539############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمينا فخري اب
5338############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةنورالدين السيد محمود محمد32123
6747############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةهشام سعودى مصطفى احمد32124
7539############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةوائل جرجس مسعود صبحى32125
5439############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةيسى صبحى يوسف عبد هللا32126
7050############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةيوسف احمد رشاد عمر32127
7555############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةيوسف اسعد لمعي فرج هللا32128
4633############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةيوسف فتح هللا محمد ثابت32129
6339############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةاسراء احمد عبد الحميد نورالدين32130
7556############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةاسراء ثروت عشرى مسلم32131
5432############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةاسراء رجب محمود عبد الاله32132
79.559############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةاسراء عاطف عبد الموجود احمد32133
7756############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةاسماء بدوى احمد بدوى32134
7858.5############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةاسماء رشاد ناصر محمد32135
5033############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةاسماء محمد طه امبابى32136
7858############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةاالء عالء الدين صبحي راشد32137
79.560############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةالزهراء مرتضى احمد عبد الرحمن32138
6134############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةامل السيد محمد سعيد32139
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6035############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةامل صابر احمد السيد32140
5245############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةانجي عادل ابراهيم موسى32141
7053############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةايريني ايمن ناجح عبد النور32142
6546############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةايريني رافت تامر غالي32143
6433############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةايريني عادل فخري سرجيوس32144
5636############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةايمان فتحى محمد محمد32145
6043############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةايمان مالك عبد الاله معوض32146
6238############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةايمان محمود على محمود32147
ه حسين احمد عبد العال32148 6346############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةاي
8058.5############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةايه عبد الحكيم احمد عبد الرحمن32149
6436############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةبسمه طه شحاته محمد32150
79.551############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةجيهان احمد محمد فهمي32151
6032############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةجيهان محمد هاشم راشد32152
7442############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةحبيبه السيد حمام محمد32153
6935############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةحنان صابر علي مزيد32154
5533############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةحنان مرتضى عبد العال عبد القادر32155
78.557############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةدعاء احمد محمد احمد32156
6038############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةدعاء السيد علي محمد32157
6338############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةدعاء حسن محمد عبد اللطيف32158
7248############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةدنيا اشرف سعد عبد الجابر32159
7250############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةدنيا خلف ابراهيم مصطفى32160
7042############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةدينا خلف احمد اسماعيل32161
5236############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةرانيا احمد عبد الفتاح حسين32162
7739############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةرانيا عاطف محمد احمد32163
7339############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةرانيا على هالل محمد32164
6733############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةرحاب عمر عبد الرحمن عمر32165
7244############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةرحمه السيد محمد علي32166
6736############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةرحمه على محمد احمد32167
6135############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةرحمه على محمد سعيد32168
6733############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةرؤيات السيد عبد العال السيد32169
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7250############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةزينب السيد محمد زكى32170
6035############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةزينب فتح هللا محمد عباس32171
6332############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةزينب محمد السيد احمد32172
6641############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةزينب محمد حسني عكاشه32173
6036############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةزينب محمود محمد محمود32174
5739############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةساره صالح جبره عازر32175
7441############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةسالمه عارف عبد الجابر احمد32176
8059############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةسهام السيد عبد الاله احمد32177
4330############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةسهى شعبان احمد محمد32178
6853############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةشهد حسين احمد عبد الموجود32179
6848.5############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةشهد عبد الناصر عبد العظيم احمد32180
6835############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةشهد يحى انور سمنجي32181
5034############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةشيماء اسعد حسن محمد32182
6033############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةشيماء الطيب احمد ابراهيم32183
5741############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةشيماء عاطف محمود احمد32184
5344############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةشيماء عبد العال السيد احمد32185
7051############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةشيماء فراج الجالس السيد32186
6550############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةشيماء كمال حلمي عارف32187
5847############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةشيماء محمد فتحى محمود32188
7445############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةعبير السيد العدوي فهمي32189
6542############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةعبير سعدهللا محمد ابراهيم32190
7544############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةغاده ايمن ثابت مصطفى32191
5543############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةغاده حمدى السيد احمد32192
ب غريب عثمان32193 5348############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةغاده رج
7450############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةغاده محمد ضاحي جابر32194
7649############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةغاده ناجح نورالدين العدوي32195
7242############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةفاتن فتحي احمد حسن32196
7647############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةفاطمه ابو الحمد اسماعيل محمد32197
8057############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةفاطمه سالم محمد محمد32198
7448############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةفاطمه شعبان السيد احمد32199
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78.547############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةفاطمه عبد المنعم السيد محمد32200
5736############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةفاطمه عيد عبد الحميد زكرى32201
6641############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةفاطمه كامل محمد احمد32202
78.550############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةفاطمه كمال حمدان زكى32203
6239############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةفاطمه ماهر السيد محمد32204
6745############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةفاطمه محمد احمد محمد32205
6537############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةفاطمه محمد عبد الاله احمد32206
7455############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةفتحيه ناصر احمد محمد32207
6939############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةفرحه حازم السيد صادق32208
6744############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةفرحه محمود صبحي راشد32209
6339############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةفردوس عبد الحميد رجب عبد الحميد32210
6234############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةكريمه احمد محمد مهران32211
5133############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمارتينا محروص مسعود صبحى32212
4537############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمارينا بخيت شنوده اسطفانوس32213
5939############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمارينا صالح عيسي حكيم32214
6243############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمروه خالد رجب عبد الحميد32215
6141############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمريم ابراهيم شنوده جيد32216
6034############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمريم اسعد بخيت جادالرب32217
7758.5############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةملك رافت فتح هللا بكري32218
6342############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمنار فتحى محمد االمير32219
7249############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمنه هللا احمد رشاد عمر32220
6840############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمنه هللا السيد فتحى محمود32221
7553############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمنى فرغل محمد علي32222
7352############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةمياده حماده السوقي حسين32223
4936############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةندا شمس عبد الجابر محمد32224
7654############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةنورهان احمد حلمي سليم32225
6637############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةهدى محمد شيخون محمد32226
7451############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةهدير صالح عبد الرحيم عبد الحميد32227
4935############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةهناء احمد حسين محمد32228
5638############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةهناء عبد الحميد السيد احمد32229
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5936############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةورده رجب احمد الفولى32230
6944############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةوسام احمد محمد فهمي32231
6441############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةوالء احمد نور الدين محمد32232
6942############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةياسمين احمد السيد محمد32233
6240############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىابانوب سمير شرابيل جوهر32234
7754############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىابراهيم اشرف ابراهيم مصطفي32235
4640############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىاحمد السيد حسن احمد32236
5439############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىاحمد محمد احمد ابراهيم32237
5643############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىاسالم جمال شعبان همام32238
7857############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىاسالم متولي علي متولي32239
6347############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىالسيد علي السيد صديق السيد عبد العال32240
4837############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىالشاذلي علي ابو الغيط بدر عبد الفتاح32241
4840############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىالمؤيد خلف شهاب همام32242
4838############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىامين قدري امين اسماعيل32243
5941############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىايهاب رزق محمد جادهللا32244
7358############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىجمال محمد عشري احمد32245
6547############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىحسن فراج حسن علي32246
5740############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىحسني البدري محمد احمد32247
7357############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىحماده عبد الرازق مزيد عبد الرازق32248
5945############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىخالد احمد خلف احمد32249
5438############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىرشاد عصمت رشاد عبد اللطيف32250
7356############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىزاهر محمد احمد محمد32251
5345############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىزياد احمد خليل عبد الموجود32252
7154############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىزياد مصطفي بكري محمد32253
5852############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىشرف الدين طلعت عبد العال احمد32254
6351############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىطه عبد المنصف ابو الوفا حسين32255
5954############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىعبد الرحمن سعد محمد محمد32256
6054############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىعبد الرحمن عالء السيد احمد32257
7960############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىعبد الرحمن مصطفي عبد العال احمد32258
5243############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىعبد هللا عادل ناصر السيد32259
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00############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىعليو موسي احمد حسنين32260
5851############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىكيرلس اشرف فكري رزق هللا32261
4739############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىمحمد حسني محمود حسين32262
5849############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىمحمد عثمان عبد الاله رضوان32263
6545.5############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىمحمود جمال البدرى احمد32264
5745############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىمحمود علي احمد مزيون32265
4740############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىمشهدي السيد مشهدي رشوان32266
مصطفي32267 السيد العربي عبد الرحمن 5044############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىاسماعيل
5544############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىمهند محمد عبد اللطيف احمد32268
4033############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىيسري احمد محمد علي32269
4341############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىيوسف رمضان شعبان همام32270
4938############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىاسراء محمد حسين محمد32271
5339############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىاسماء توفيق محمد توفيق32272
6053############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىانوار اسماعيل السيد عبد الرحيم32273
6448############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىايمان ناصر محمد توفيق32274
5337############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىايه التوني عيدالحميد محمد32275
5137############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىايه عباس فرج عبد الحميد32276
4632############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىجيهان محمد منصور عبد الموجود32277
7458.5############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىدنيا دياب عبد المجلي عبد النعيم32278
6053############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىرضوي اشرف احمد علي32279
7154############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىشهد السيد بدوي السيد32280
5848############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىشيماء صابر السيد احمد32281
5550############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىصفاء محمد ابو الحمد فضل هللا32282
7156############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىعبله عبود فرج عبد الحميد32283
7758############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىمريم مصطفي مرزوق محمد32284
5335############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىملك عاطف محمد عبد الاله32285
4833############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىملك عالء ابو الحمد السيد32286
7758.5############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىمنار محمد علي البدري32287
5051############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىمني جمال حسين بكري32288
5850############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىمي عبد النبي عبد اللطيف عبد النبي32289

(508)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

5449############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىنفين سامح نبيل شحات32290
5242############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىنهي خليل عبد الموجود حسين32291
6151############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىنهي محمد السيد علي32292
7659############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىنورهان عبد الرحمن فارس عبد الرحمن32293
5946############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىنورهان مصطفي محمد عبد اللطيف32294
7860############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىهاجر احمد محمد عبد الاله32295
7760############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىهبام احمد علي امام32296
5550############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىوالء عبد الصبور دياب فؤاد32297
5747############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىوالء علي عبد الرحيم علي32298
6249############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينابراهيم احمد ابرهيم عبد المجيد32299
4639############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينابراهيم ثروت ناصر فرج32300
6039############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينابراهيم رضا محمد رشوان32301
6651############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينابراهيم على مختار ابراهيم32302
4749############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينابراهيم علي محمد محمود32303
دان32304 راهيم عمر محمد زي 4251############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناب
4745############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينابراهيم محمد سليم ابراهيم32305
4443############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينابو السعود عمرو عبد الوارث سعد32306
4536############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد اسماعيل ابو الوفا عبد الرحمن32307
4644############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد السيد محمد همام32308
6051############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد حسنى محمد حسين32309
5255############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد حماده احمد على32310
4852############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد حماده حسن حامد32311
4439############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد حماده ناصر وهب هللا32312
6755############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد حمدى الضبع ابراهيم32313
5151############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد حمدى حسين احمد32314
6956############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد حمدى محمد احمد32315
4643############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد خلف السيد على32316
4954############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد سمير احمد محمد32317
7459############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد سمير جالل عبد الرحمن32318
5456############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد شعبان توفيق السيد32319
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5749############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد عالء محمد محمد32320
4442############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد على محمد السيد32321
7859.5############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد عمر احمد احمد32322
4132############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد عنتر منصور احمد32323
7759.5############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد فتوح احمد محمد32324
6757############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد قاسم السيد محمد32325
6254############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد كمال احمد محمود32326
5651############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد محمد صالح شعبان32327
7655############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد محمود حسن على32328
4635############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد محمود عبد الوارث عبد الرحمن32329
6149############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد منصور محمد مهران32330
7554############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد نصرالدين عبد العزيز احمد32331
6449############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد يوسف محمود يوسف32332
4543############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينادهم فريد رشوان سعيد32333
4240############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناسامه الديب علي عبد الرحمن32334
5255############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناسامه معوض حلمى عبد الحليم32335
4044############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناسالم حماده جمال حسان32336
6554############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناسالم رافت على همام32337
4440############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناسالم عبد العال محمود عبد الرحمن32338
7459############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناسالم محمد احمد على32339
7758.5############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناسالم محمد حسن احمد32340
4550############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينالبدرى رجب منصور شفيق32341
4948############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينالحسينى اشرف عوض اسماعيل32342
4730############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينالزناتى عبد العال جاد السيد32343
6056############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينالسيد عبد العظيم السيد على32344
5146############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينالسيد عبده محمود السيد32345
7357############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينالسيد عصفور السيد محمود32346
4745############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينالسيد كمال السيد احمد32347
4441############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينالسيد محمد محمد السيد32348
4453############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينانس احمد محمد عبد الحميد32349
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6158.5############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينايمن عبد هللا رشوان احمد32350
6655############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينايمن على احمد السيد32351
5758.5############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينايهاب احمد صابر رشوان32352
ضان جالل محمد32353 4950############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينباسم رم
5549############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينبخيت حمدى محمود بخيت32354
5953############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينبساده جميل فخرى مسعد32355
4033############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينبشار عبد هللا خالف خليفه32356
6856############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينبكر خالد عبد الحق عبد الاله32357
5754############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينبهاء عصام محمد احمد32358
6047############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينبهاء على عبد الاله السمان32359
6154############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينتوماس ماهر جوده عبد الشهيد32360
6352############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينتوماس منير فخرى مسعد32361
6155############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينتوماس هانى فوزى بشير32362
5647############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينجمال خالد كامل عبده32363
6353############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحاتم عبد العال عبد الكريم عبد الرحمن32364
6549############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحسام جمال كامل على32365
5252############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحسام حسن شفيق حسن32366
4836############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحسام مصطفى عباس مصطفى32367
5849############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحسام ممدوح عبد العظيم عمر32368
4930############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحسام منصور محمد السيد32369
6153############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحسب هللا احمد حسب هللا احمد32370
6651############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحسن حمدى هالل حسن32371
5542############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحسن دهشور احمد حسن32372
5842############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحسن شعبان محمد عبد الرحمن32373
5243############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحسن صابر محمد عبد الكريم32374
7158############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحسن ناصر حسن احمد32375
7457############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحسن ياسر حسن ابراهيم32376
5643############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحسين بدوى بكير محمد32377
5842############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحسين حسني علي احمد32378
6254############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحماده محمد سعد محمد32379
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4744############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحمادى هاشم عبد الحميد خليل32380
7453############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحمدان احمد حمدان عبد الخالق32381
5337############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحمدى السيد خلف احمد32382
5247############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحمزه جمال علي احمد32383
6656############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينحمزه محمد الحداد محمد32384
4650############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينخالد الضغيمي يسن حسين32385
6952############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينخالد خليفه محمد السيد32386
5144############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينخالد محمد احمد السيد32387
5846############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينخالد محمد احمد عبد الرحمن32388
5447############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينخالد محمد البدري عثمان32389
7156############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينخالد يحيى قنوع على32390
6853############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينرحيم خالد عبد الحليم عبد العال32391
5445############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينرمضان احمد رمضان احمد32392
6145############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينرمضان انور رمضان محمد32393
5845############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينرمضان حنفى حربى محمد32394
6151############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينزياد عبد الناصر على عبد هللا32395
6145############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينزياد ناصر خلفاهلل عبد الرحمن32396
7456############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينسالم محمد عبد المنطلب السيد32397
6252############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينشعبان جالل شعبان يونس32398
6256############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينصابر رجب صبره زيدان32399
6454############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينصبرى ناصر حسين على32400
6854############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينصالح احمد حسن مصطفى32401
6554############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينضياء الدين احمد رشدى محمود32402
6451############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينطارق السيد صابر سليم32403
6856############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينطارق حمدى امام عبد النعيم32404
5643############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينطارق شحات عبد الحفيظ يونس32405
7457############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينطارق محمود ابراهيم عبد المجيد32406
5343############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعادل خلف احمد تمام32407
7060############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعادل محمد عبد الاله ابراهيم32408
6544############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعاصم على حسن حسين32409
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7458############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد الحميد محمد حسن احمد32410
78.558.5############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد الرحمن عمر بيومى حسن32411
6941############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد الرحمن عيد رمضان عبد الرحمن32412
6444############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد الرحمن محمد كمال عسران32413
5538############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد الرحمن منصور حسن مصطفى32414
6655############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد الرحمن ناصر محمود حسين32415
7158############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد الصادق حسين بيومى حسن32416
6039############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد العزيز بالل عبد العزيز شعبان32417
7153############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد العليم حسن محمد عبد الرحمن32418
7153############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد هللا ابو الحمد احمد على32419
4744############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد هللا احمد محمد حسين32420
7659.5############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد هللا احمد محمود السيد32421
7258############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد هللا اشرف محمود محمد32422
5849############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد هللا ايمن رمضان محمد32423
5548############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد هللا حسن مصطفى حسن32424
4841############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد هللا خالد قدرى محمود32425
5447############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد هللا رضا محمد يوسف32426
4744############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد هللا رمضان عثمان احمد32427
6544############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد هللا سالم عطا هللا احمد32428
6243############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد هللا صفوت شحاته مجاهد32429
7552############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد هللا صفوت محمود حسين32430
5643############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد هللا عرفه تركى احمد32431
7153############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد هللا عطيه عزوز حسين32432
5740############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد هللا منصور الشريف عبد الرحمن32433
6047############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد هللا ناصر محمود حسين32434
يد احمد حسين32435 7153############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد هللا وح
6653############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد المسيح منير فخرى مسعد32436
6950############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعرفه احمد محمد السيد32437
7153############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعزت عبد العليم على يوسف32438
5642############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعزوز ناجى عزوز محمد32439
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5244############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعالء امام ابو العدب السيد32440
5443############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعالء جمال حسان عبد الحميد32441
5443############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعالء حمدى سعد عبد العال32442
6143############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعالء شعبان محمد حسن32443
6744############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعالء عمر حسن احمد32444
7142############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعالء محمد عبد الكريم عبد الرحمن32445
7957############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعلى البدرى عبد العال على32446
5941############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعلى جمال عبد الحليم عبد العال32447
5844############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعلى حسن احمد حسن32448
6452############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعلى حسن شفيق حسن32449
7348############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعلى طلعت على عبد الهادى32450
7452############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعلى محمود على محمود32451
7653############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعماد حمدى جالل على32452
6746############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعماد فرج جوده جرجس32453
5243############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعمر جاد عبد الحميد توفيق32454
6144############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعمر صابر توفيق محمد32455
5842############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعمر صبري زكي علي32456
6449############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعمر عبد العزيز محمد عبد العزيز32457
7552############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعمرو اشرف احمد عبد العزيز32458
5648############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينغانم قدري غانم يونس32459
5349############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينفارس الوحش علي عبد الرحمن32460
6746############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينفارس جمال محمد عبد الرحمن32461
6551############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينفارس هانى عبد الرؤف عبد الحافظ32462
6346############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينفهد عالء ابو الفتوح محمد32463
6034############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينكريم احمد كامل حمد32464
5235############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينكريم عيد حسن احمد32465
7253############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينكريم فايز على عبد الواحد32466
6355############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينكريم محمود فضل هللا متولي32467
7053############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحسن حسين احمد ابو الوفا32468
7857.5############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد احمد توفيق عبد الحميد32469
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7655############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد احمد جالل اسماعيل32470
7649############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد احمد حامد عبد الخالق32471
6852############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد احمد قناوى عثمان32472
5449############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد احمد موسى محمد32473
6246############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد ايمن محمد حسين32474
6653############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد ثروت على محمد32475
4450############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد حماده جابر محمد32476
6649############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد حمدى خليفه محمد32477
7450############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد خالد امبابى احمد32478
5642############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد خالف محمد السيد32479
5741############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد رمضان ابوزيد ابراهيم32480
7153############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد سراج محمد حامد محمود32481
5451############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد سيد احمد محمد32482
6750############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد شعبان احمد محمد32483
5746############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد طارق محمود محمد32484
7556############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد عادل البدرى عالم32485
5644############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد عبد العال محمود عبد الرحمن32486
6354############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد عبد العزيز احمد عبد العال32487
5033############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد عبد العزيز خلف متولى32488
4846############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد عثمان محمد شعبان32489
6051############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد عطيه محمد احمد32490
7156############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد علي محمود علي32491
5046############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد كمال كامل علي32492
6353############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد محمود رزق محمود32493
6049############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد مناع حمدان مرسي32494
5847############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد منصور احمد منصور32495
6550############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد نصر الدين محمد عبد الرحمن32496
6151############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد نور عبد العزيز حمدان32497
7458############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد ياسر ناصر على32498
7047############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمود افتوح احمد عبد العال32499
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4833############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمود رجب عبادى محمد32500
78.559############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمود رمضان احمد محمد32501
7854############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمود محمد احمد عبد الحليم32502
7857############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمود محمد رحاب محمود32503
5739############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمود محمد رمضان احمد32504
6647############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمود مشوادى حسين عبد الوهاب32505
7452############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمود منصور محمد رشوان32506
6553############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمود ناصر محمد عبد الحميد32507
78.560############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحى الدين احمد حسين هاشم32508
7660############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمروان ثروت حسن محمد32509
6754############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمصطفى انور مصطفى حسن32510
7454############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمصطفى شمس الدين محمود هاشم32511
7657############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمصطفى عادل شفيق ابوضيف32512
7956############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمصطفى كمال عبده حسن32513
7553############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمصطفى هالل احمد حسن32514
6750############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمعاذ ناصر حسن احمد32515
7657############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمنتصر محمد فتحى محمد32516
7054############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمنصور ايهاب منصور مصطفى32517
6558############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيننادر السيد محمود بخيت32518
6546############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيننادر عادل حسن احمد32519
4932############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيننادر هشام حلمى رزق32520
6946############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينهشام عاصم منصور سليمان32521
6748############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينهمام عثمان لطفى عبد العزيز32522
6649############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينهيثم محمد شعبان رمضان32523
7451############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينوليد سمير جوده جرجس32524
6547############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينياسر الوحش علي عبد الرحمن32525
ه محمد32526 7350############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينياسر شفيق عبد رب
6347############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينيحيى شعبان فتحى عبد العال32527
7553############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينيوسف احمد عبده عبد الحافظ32528
6645############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينيوسف احمد فؤاد عبد العال32529
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6441############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينيوسف السيد البدرى السيد32530
5541############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينيوسف حسن محمد على32531
6931############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينيوسف خالد سعد محمود32532
6538############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينيوسف شعبان سعد محمود32533
7043############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينيوسف شعبان صابر جاد هللا32534
7449############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينيوسف شعبان على محمود32535
6950############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينيوسف شعبان عوض على32536
7243############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينيوسف شعبان كامل هاشم32537
7958############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينيوسف عمر عبد العظيم السيد32538
6155############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينيوسف فهد وزيرى الوردانى32539
6855############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينيوسف كمال السيد محمد32540
6156############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينيوسف محمد فوزى حسن32541
6652############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينيوسف محى الدين محمود خالد32542
5445############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينيوسف منصور حمدان عمران32543
5836############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتابتسام عبد الناصر على احمد32544
7743############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتابرار السيد معوض محمد32545
4837############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتارزاق على رزق خلف32546
6239############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتازهار جمال محمد كمال الدين32547
78.559.5############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاسراء احمد عبد الهادى عبد الغنى32548
6738############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاسراء صديق متولى صديق32549
7859.5############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاسراء عبد المنعم عبد المنطلب السيد32550
4836############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاسراء عرفه على يوسف32551
7557############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاسراء عالء احمد عبد الرحمن32552
6136############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاسراء كمال فوزى على32553
6133############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاسماء ابو بكر الصديق عبد العزيز حسن32554
7959.5############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاسماء احمد على محمد32555
7858############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاسماء ايمن كامل على32556
6240############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاسماء حارص لبيب السيد32557
7144############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاسماء خالد محمد احمد32558
5435############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاسماء ربيعى عليش صالح32559
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5433############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاسماء عبد القادر عبده ابوزيد32560
7750############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاسماء مجدى عبد العال محمود32561
6947############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاسماء مظهر حسن احمد32562
7041############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاسماء مظهر فتحى محمد32563
5432############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاسماء يونس محمد صابر32564
5332############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاكرام شعبان فوزى على32565
6038############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاالء السيد حامد توفيق32566
شد عبد الحليم32567 8059############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاالء محروص را
6642############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاالء محمد ناصر محمد32568
7355############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاالء ناصر عبد المحسن عبد العال32569
7757############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتامانى احمد حسن البدرى32570
7758############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتامانى احمد عبد العال نايل32571
6149############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتامانى حسين على صديق32572
6140############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتامل ايمن حسين عبد هللا32573
7960############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتامل رمضان محمد عبد الكريم32574
5635############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتامل صابر شعبان احمد32575
7339############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتامل عبد المجيد احمد محمود32576
5339############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتامل محمود حسين احمد32577
5737############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتامل ناصر امين عثمان32578
7858############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتامنه علي فوزي فهمي32579
8055############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتامنيه جابر عارف حسين32580
78.555############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاميره امين خلف هللا حسانين32581
6737############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتايات احمد خلف هللا همام32582
7858############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتايمان توفيق حسن محمد32583
ضا محمد رشوان32584 مان ر 6435############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاي
6334############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتايه جالل احمد خلف هللا32585
6738############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتايه صبرى توفيق محمد32586
5432############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتايه على حسن خليل32587
7538############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتايه محمد عبد العظيم محمد32588
7134############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتبسمه احمد محمود محمد32589
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6738############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتبسمه حسين ذكى حسين32590
6133############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتبسمه ربيعى محمد احمد32591
4833############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتبسمه عبد العال عبد الجابر عبد اللطيف32592
6334############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتبوسى رشوان عبده رشوان32593
6633############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتتبارك عصام جاد احمد32594
7135############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتجهاد محمد عبد العزيز حسين32595
5036############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتجيهان رمضان السيد يمنى32596
7537############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتحسناء على رزق مهران32597
6336############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتحنان انور قدرى احمد32598
5133############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتداالل ابو الفتوح على احمد32599
5835############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتدعاء احمد ابو الحسن محمد32600
5932############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتدعاء حمدى ناصر حسن32601
7241############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتدعاء خلف حسن حامد32602
4932############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتدعاء عمر حسن عبد المجيد32603
5633############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتدنيا حسن فوزى حسن32604
6233############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتدنيا رجب محمد عبد الرحمن32605
6132############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتدنيا كمال احمد عطيه هللا32606
6035############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتدنيا محمد السيد شعبان32607
7436############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتدنيا محمود ابراهيم ابوزيد32608
6937############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتدينا احمد حلمى عبد المجيد32609
5931############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتدينا السيد على عبد اللطيف32610
8050############سوهاجبلصفورة االعدادية بناترانيا عبد العال محمود عبد العال32611
4833############سوهاجبلصفورة االعدادية بناترحاب محمد ناصر حسب هللا32612
4931############سوهاجبلصفورة االعدادية بناترحمه حسن مصطفى حسن32613
7237############سوهاجبلصفورة االعدادية بناترحمه عبد الرحيم حامد محمد32614
5034############سوهاجبلصفورة االعدادية بناترحمه فايز كمال كامل32615
7752############سوهاجبلصفورة االعدادية بناترزان شريف فاروق توفيق32616
7149############سوهاجبلصفورة االعدادية بناترسميه السيد ناصر عثمان32617
6938############سوهاجبلصفورة االعدادية بناترشيده زارع عبد الحميد علي32618
78.546############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتروان رفعت ناصر عفيفى32619
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ضان شيخون32620 7543############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتريم عمر رم
7956############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتريهام جمال الدين عبد المجيد عثمان32621
7957############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتريهام محمود على محمد32622
7555############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتزهراء خالد عبد هللا عبد العال32623
7047############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتزينات محمد خلف عبده32624
5134############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتزينب خالد عبد الجواد عالم32625
5242############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتزينب صالح منصور محمد32626
6236############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتزينب محمود كامل محمود32627
5732############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتساره السيد توفيق محمود32628
4931############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتساره حربى احمد عبد الرحمن32629
7557############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتساره عطيه عبد الاله رزق32630
7145############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتساره محمد عبده عبد الخير32631
7656############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتساره محمود احمد محمود32632
4935############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتساره منصور حسن عبد العال32633
6435############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتسالمه خالد حسن احمد32634
7035############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتسحر ناصر رمضان عيد32635
7346############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتسلوى صابر توفيق محمد32636
4934############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتسلوى عمر ناصر محمود32637
5732############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتسماح اشرف احمد عبد الرحمن32638
8059.5############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتسماح صالح عبد المجيد عثمان32639
5633############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتسميحه احمد محمد محمود32640
7851############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتسناء كمال حمدى عبد هللا32641
7546############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتسهام حسن سعد زيدان32642
6737############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتشرين حسن على على32643
6353############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتشرين فتحي هاشم عبد العال32644
5033############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتشرين محمود عبد الرؤف عثمان32645
4942############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتشيماء جمال رمضان برعى32646
6354############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتشيماء عبد الرؤوف عبد الحافظ سليمان32647
5243############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتشيماء عبد العال خليفه عبد العال32648
5449############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتشيماء ناصر حسين امين32649
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4833############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتصابرين شعبان فتحى عبد العال32650
6437############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتصفاء كرم همام احمد32651
ف شعبان السيد32652 5144############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتعبير عاط
6247############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتعزه السيد على عبد هللا32653
7550############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتعال ثروت احمد محمد32654
7658############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتعلياء السيد محمود عبد الكريم32655
5738############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتعلياء عمر حسن احمد32656
7155############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتغاده رجب محمد رشوان32657
6343############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتغاده هشام جمال حامد32658
6242############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتفاتن نصر الدين خلف على32659
فاطمه32660 الزهراء السيد اسماعيل عبد 7959.5############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتالرحيم
6650############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتفاطمه عصام سرحان محمود32661
6147############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتفاطمه محمد احمد مصطفى32662
5233############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتفاطمه محمد حلمى تركى32663
6856############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتفاطمه مصطفى منصور مصطفى32664
دين احمد على32665 00############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتفتحيه نورال
7459############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتفرحه السيد صبره عبد الرحيم32666
6440############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتفرحه عبد الحليم عالم عبد الحليم32667
5049############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتفرحه عبد القادر هاشم فضل هللا32668
6349############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتفرحه مختار سيد محمود32669
5849############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتلبنى علي صابر محمد32670
5848############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتمروه محمود السيد محمد32671
7158############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتمريم البدرى سعد محمد32672
7155############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتمريم عياد انيس شنوده32673
6146############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتمريم كريم عبد النعيم عبد المنعم32674
5847############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتملك السيد حربى محمد32675
7556############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتملك حمدى خلف نور32676
6350############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتمنار اسماعيل عبد العال اسماعيل32677
5151############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتمنار عصام رزق حسين32678
5150############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتمنار منصور محمود عبد الكريم32679
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7155############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتمنال حسن بيومى حسن32680
6453############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتمنال حسن حسين عبد هللا32681
7459############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتمنه هللا حسن ابو السعود حسن32682
7659############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتمنه هللا حمدى صديق على32683
7860############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتمنه هللا محمود احمد خليل32684
6936############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتمها محمود على عبد الغنى32685
8060############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتمها منصور عبد المنعم السيد32686
6433############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتمؤمنه محروس سالم سيداحمد32687
5835############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتمى حسين عطا سفارى32688
7459.5############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتمى حمدى صديق على32689
6137############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتمياده محمود السيد محمد32690
6638############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتناديه احمد عبد الرؤف السيد32691
6236############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتناديه عبد العال احمد محمود32692
7544############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتناريمان احمد بغدادى محمد32693
7858############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتنجوى محمد عبد الرحيم محمود32694
6535############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتندا خالد عبد العظيم على32695
7858############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتنداء عبده قناوى محمد32696
78.559############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتندى احمد محمود عبد العال32697
7758.5############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتندى السيد عسكر عثمان32698
7443############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتندى جمال درويش على32699
7750############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتندى طارق عبد العزيز احمد32700
5733############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتندى على احمد على32701
7252############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتنرمين شعبان ابو المجد عبد الحميد32702
6541############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتنرمين فيصل خليفه عبد العال32703
4333############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتنسرين رزق محمد عبد الرحيم32704
7438############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتنسمه احمد محمود محمد32705
6734############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتنشوى عرفه عبد الحميد على32706
6134############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتنفيسه مصطفى هاشم صديق32707
5134############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتنهى السيد لبيب عبد الموجود32708
5333############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتنوره ماهر محمود عبد الموجود32709
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7654############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتنورهان احمد محمد محمد32710
5233############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتنورهان اسماعيل احمد حسين32711
5335############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتنورهان حماده امين عثمان32712
78.557############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتنورهان حموده على محمد32713
6638############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتنورهان خلف هللا عبد الحميد خلف هللا32714
6743############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتنورهان طارق هاشم صديق32715
78.555############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتنورهان محمد لبيب عبد العال32716
7656############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتنورهان ممدوح توفيق احمد32717
4935############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتهاجر اسماعيل السمان اسماعيل32718
7350############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتهاجر محمد جمال خليفه32719
ب عامر السيد32720 6334############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتهبه هللا رج
5937############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتهبه جالل عارف السيد32721
78.559.5############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتهبه حسان هالل على32722
7757.5############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتهبه محمد عبيد محمد32723
5034############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتهدى عبد العال محمد السيد32724
7658############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتهدى عزت خليفه محمد32725
7748############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتهند طلعت جمال احمد32726
7536############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتهيفاء حمدى عبد العليم على32727
5534############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتوعد احمد محمد على32728
4232############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتوفاء رزق محمد عبد الرحيم32729
5332############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتوالء عبد المعطي احمد علي32730
5432############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتوالء محمد السيد احمد32731
7548############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتوالء محمد عبد الموجود محمود32732
7755############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتوالء مزارع توفيق احمد32733
6840############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتياسمين احمد توفيق على32734
6837############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتياسمين حسام الدين احمد عبد الرحمن32735
6534############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتياسمين مظهر فتحى محمود32736
ه للتعليم االساسىاحمد شلتوت محمد صديق32737 5734############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىاحمد فتحي علي عبد العال32738 5736############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىاحمد كمال عبد الراضي سليمان32739 4931############سوهاجنجع عبد رب
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ه للتعليم االساسىاسامه علي احمد هاشم32740 5333############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىجمال احمد عبد الهادي احمد32741 5132############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىحسام ناصر محمد كامل32742 5432############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىخالد علي حسن عبد العزيز32743 6534############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىزياد منصور عزالدين محمد32744 4833############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىسيف خلف زغلول رمضان32745 5839############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىعبد هللا محمود صديق البرعي32746 5936############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىعمر محمد فياض محمد32747 4333############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىمحمد صالح جاد احمد32748 5549############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىمحمد عبده ناصر حافظ32749 5137############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىمحمود احمد الورداني علي32750 5240############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىمصطفي محروس عبد العال البرعي32751 5446############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىناصر اشرف عبد العزيز احمد32752 4545############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىيوسف شعبان عبده امين32753 4835############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىاسماء عمر ابو العال عبد النعيم32754 4933############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىاسماء محمد علي احمد32755 4834############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىانجي جمال سليم حسين32756 4633############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىايمان ايمن احمد كامل32757 4537############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىايه هيثم فريد عبد العال32758 4837############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىحنان عطيه مصطفي محمود32759 5242############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىخلود خالد ناصر البدري32760 4632############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىخلود علي حسن عبد العزيز32761 5739############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىخلود فتحي جمال نورالدين32762 5035############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىدعاء جمال عالم عبد هللا32763 4635############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىدعاء علي رشاد علي32764 6131############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىدينا عبده عبد العال يوسف32765 4731############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىدينا وحيد خلف اسماعيل32766 5432############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىرغده عز عبد الظاهر امين32767 4931############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىزينب علي احمد كامل32768 6940############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىغاليه صابر السيد صديق32769 5834############سوهاجنجع عبد رب

(524)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

ه للتعليم االساسىفاطمه علي هاشم عبد الكريم32770 5938############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىفرحه على حافظ على32771 6231############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىمريم ناصر عبد العزيز احمد32772 6238############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىنادين اشرف عبد العزيز ابراهيم32773 7543############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىنجوى خليل خالف محمد32774 7448############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىندي علي حسن محمود32775 5135############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىنسمه ناصر عزالدين محمد32776 5936############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىنورا ناصر محمود عبد الحميد32777 6037############سوهاجنجع عبد رب
ه للتعليم االساسىهدي محمود الورداني علي32778 4830############سوهاجنجع عبد رب
4034############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينابراهيم جمال علي داود32779
4230############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينابراهيم عبد الناصر رفاعى عزالدين32780
65.543############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينابراهيم ممدوح ثابت بدوي32781
5533############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد ادهم ناصر رياض32782
4131############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد اشرف محمد السمان32783
4931############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد البدرى المنصورى نصر الدين32784
6137.5############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد الزين عبد العال عبد الجواد32785
4533############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد السبيع عبد الحميد سليمان32786
4432############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد بهير علي السمان32787
4532############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد جمال شوقى منصور32788
4641############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد جمال علي حسين32789
4843############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد حربي عطيفي عبد الرحمن32790
6948############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد حسين ابو الحمد عبد المجيد32791
7651.5############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد حمدي رمضان محمود32792
4436############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد حمدي رياض عبد العال32793
4036############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد خلف علي نور الدين32794
6952############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد رجب كامل احمد32795
7655############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد زان الدين مهدي عبد الغني32796
6240############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد شمس جوده حسانين32797
5139############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد على رشوان اجمد32798
6944############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد علي محمد نور الدين32799
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5242############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد علي نجيب حسانين32800
7648############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد فارس احمد همام32801
4436############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد فتح هللا احمد السيد32802
4434############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد فيصل عبد الباسط عبد المجيد32803
4835############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد محمد جاد احمد32804
4530############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد محمد عبد الحميد محمد32805
7257############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد محمد عبد الصبور يسن32806
78.560############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناحمد محمد لبيب السيد32807
6236############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناسامه النص خلف فرج32808
7148############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناسامه شعبان عبد المنعم عبد النعيم32809
4435############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناسامه عبده عبد الراضي تغيان32810
7644############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناسالم ادهم فهمي عبد الحميد32811
5835############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناسالم حسين فتحي مصطفي32812
5137############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناسالم رمضان عبد الهادي ابراهيم32813
7443############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناسالم سعد فاضل محمد32814
5535############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناشرف لطفي محمد عالم32815
6242############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناالمير جمال علي احمد32816
5237############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيناالمير نصيف بخيت عبد الشهيد32817
د32818 طيب زاي طيب خالف ال 4734############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينال
5336############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينامير حسين فهمى عالم32819
5936############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينايمن محمد عبد الاله محمد32820
صغير على محمود32821 5051############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينباسم ال
6858.5############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينباسم سعيد محمد ياسين32822
5055############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينبشار صالح مهدي حسنين32823
5750############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينبشار على محمود نصر الدين32824
6448############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينبهاء محمد احمد ابو الحسن32825
7256############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينثابت شيخ العرب ثابت محمد32826
5749############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينجمال كامل محمد حسنين32827
5040############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينجمال يوسف حافظ يوسف32828
5448############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينحاتم هيبه هاشم السيد32829
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5342############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينحازم ابو الحمد مصطفي عمر32830
5443############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينحازم ادهم عرفات خلف هللا32831
5248############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينحسام بسيوني احمد محمد32832
7660############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينحسام حسن راغب علي32833
4546############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينحسام حسن رشاد منصور32834
4951############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينحسام محروس ناصر محمد32835
6454############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينحسن السيد حسن رشوان32836
6053############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينحسن حسن احمد على32837
4851############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينحسن سعد خلف رضوان32838
5850############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينحسين سعد خلف رضوان32839
5751############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينحماده احمد زيدان عثمان32840
5853############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينحماده اكرامي نور الدين علي32841
6237############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينحماده هالل فاضل احمد32842
6545############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينحماده هالل ناصر محمد32843
6844############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينحمادى رافت عبد القادر احمد32844
6953############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينحمادى محمود على قاسم32845
6539############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينحمادي نبيل عبد الحميد محمود32846
6340############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينحمدى محمد زين الدين عبد الموجود32847
5940############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينخالد شعيب خلف فرج32848
6041############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينخالد شعيب شعبان عبد العال32849
7447############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينخالد عبد الناصر لبيب عبد العال32850
7557############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينخالد عالم عبد الاله مطاوع32851
6145############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينرائد حازم نجيب السمان32852
78.550############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينرجب اشرف عكاشه راغب32853
5744############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينرجب كرم علي نور الدين32854
6442############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينرجب محمود خلف عبد العزيز32855
5746############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينرومانى حليم عبيد سيدهم32856
7456############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينرياض حسن رياض خليفه32857
6749############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينزكريا احمد صديق البرعي32858
6239############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينسامح فوزى محمد مرسى32859
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7450############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينسامح محمد احمد احمد32860
6843############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينسعيد شعبان حسن علي32861
5042############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينسلطان فيصل حنفى قاسم32862
5354############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينسمير رمضان عبد الفضيل شعبان32863
6349############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينسيف السيد حنفى عامر32864
6547############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينشريف سماره عبد الصبور حنفي32865
7154############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينشعبان حلمي عكاشه حسانين32866
4847############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينشعبان حمدان مرشد سليمان32867
5045############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينشيخون عمر السيد محمود32868
5047############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينصبري محروس اسماعيل هارون32869
6542############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينصالح الدين رمضان عبد الراضي احمد32870
6049############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينضياء السيد عز الدين السيد32871
5045############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينطاهر ابو زيد خلف خليل32872
5750############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعاصم ثروت نصري فرج32873
5950############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعبد الرحمن ايمن فتحي مصطفي32874
5953############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعبد الرحمن حسني صابر ابو الحسن32875
6454############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعبد الرحمن عرفه فضيل محمود32876
5149############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعبد الرحمن عيد الشمندي علي32877
5752############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعبد الرحمن كريم احمد عبد الموجود32878
عبد32879 الرؤف عبد الاله عبد الرؤف عبد 4844############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينالعال
6251############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعبد هللا احمد حسب مندور32880
4749############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعبد هللا السيد سعدالدين حسانين32881
4649############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعبد هللا السيد عبد الجواد عبد النعيم32882
5353############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعبد هللا بهاء احمد كمال الدين32883
4635############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعبد هللا جابر محمد خليل32884
6137.5############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعبد هللا جمال السيد عبد الجواد32885
7354############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعبد هللا حسين عبد اللطيف احمد32886
6343############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعبد هللا خيري عبد الغني محمود32887
6844############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعبد هللا رضوان احمد هاشم32888
5136############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعبد هللا على هاشم السيد32889
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7752.5############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعبد هللا كمال صديق همام32890
5838############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعبد هللا محمد عبد الحميد عبد الغني32891
8057############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعبد هللا محمد مصطفي محمود32892
7650############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعبد هللا محمود زاكي عبد المجيد32893
5535############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعبد هللا نور الدين خلف محمد32894
ف عثمان عالم32895 5534############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعالء عاط
5440############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعلي عبد الشكور صابر علي32896
6941############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينعمر ادهم عرفات خلف هللا32897
5837############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينفارس عاطف عبد الباسط عباس32898
4938############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينفهد حسين رشاد منصور32899
6736############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينفهد نصر الدين رجب قاسم32900
4734############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينكرم محمد نور الدين حسين32901
4230############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينكريم صالح ربيعى احمد32902
5032############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينكريم عاطف ناصر بكر32903
4630############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينكريم كرم رجب محمود32904
7849############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينكريم كمال عز الدين محمد32905
6239############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينكريم محمد زكريا عبد الرحيم32906
7652############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمايكل منصور جيد منصور32907
00############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحسن احمد محمود احمد32908
6738############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد الديب فاضل عثمان32909
7444############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد السيد نور الدين السيد32910
7754############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد بهير رشاد امين32911
7436############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد حسان ناصر محمد32912
7448############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد حسن انور عطيه32913
6838############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد حسن عبد العزيز محمد32914
7644############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد حسين عبد الحميد هاشم32915
6243############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد حسين علي زيدان32916
5441############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد خلف هللا خلف خليل32917
5541############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد رجب عبد الباسط عباس32918
4340############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد رشاد احمد عبد العال32919
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ضان نجيب عبد الغنى32920 7356############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد رم
6839############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد زين الدين هاشم محمد32921
6238############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد سالمه حمدون محمد32922
6135############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد سمير سعد الدين احمد32923
5433############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد سمير صابر احمد32924
6034############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد صالح عبد الظاهر صديق32925
4933############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد عبد العال عبد السالم محمد32926
6431############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد عبد الناصر خليفه عبد العال32927
8059############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد على فاضل ادم32928
6836############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد عيد علي محمدين32929
7134############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد فرج ابو الحمد عبد الرحمن32930
7344############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد محسن باهي محمد32931
7659############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمد ناصر لبيب غبد العال32932
5831############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمود شعبان محمود عبد الرحيم32933
6135############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمود صالح عبد الهادي ابراهيم32934
6132############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمود محمد عبد القادر محمود32935
6533############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحمود منصور مصطفي حسين32936
6436############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمحي الدين ناجح عبد الحفيظ محمد32937
7957############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمصطفى محمود عبد الستار سليمان32938
6235############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمصطفي محمود حمدي عز الدين32939
78.534############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمعتز حمدي عثمان عباس32940
7833############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمؤمن جميل شوقي داود32941
7839############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمينا ثروت وقيم ميرهم32942
7638############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينمينا مدحت طلعت شكرى32943
6333############سوهاجبندار الكرمانية ع بنيننادر فتحى زيدان عثمان32944
7033############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينناصر حمدان عز حسانين32945
6632############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينهاني رشاد عبد العظيم مطاوع32946
78.559.5############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينهشام ابو طالب عبد الحميد عبد العال32947
6243############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينهيثم العربى عثمان عالم32948
5847############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينوائل صالح ابو الحمد احمد32949
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6754############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينوليد مشوادي عكاشه حسانين32950
5848############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينيحيى صابر عدوي رضوان32951
7558############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينيحيى كرم محمد فهمي32952
5344############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينيوسف السعودي عبد الحفيظ يوسف32953
7856############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينيوسف حسن عبد الاله هريدي32954
7856############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينيوسف خير الدين علي محمدين32955
7149############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينيوسف رمضان قاسم ابو العال32956
6643############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينيوسف شعبان محمدين حسانين32957
5348############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينيوسف شعبان محمود خليل32958
7554############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينيوسف شيخون احمد اسماعيل32959
5152############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينيوسف صبري السيد يسن32960
5644############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينيوسف عبود عبد الصبور عباس32961
7638############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينيوسف عمر خلف محمد32962
7156############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينيوسف محمد زاكي عبد المجيد32963
7455############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينيوسف محمد عبد الاله محمود32964
7756############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينيوسف ناصر محمد مرسى32965
6257############سوهاجبندار االعدادية بناتابتسام الطيب رشوان السيد32966
5758############سوهاجبندار االعدادية بناتاسراء ابوطالب نورالدين جوده32967
6458############سوهاجبندار االعدادية بناتاسراء بهيج سعد الدين احمد32968
5654############سوهاجبندار االعدادية بناتاسماء احمد حسن ابو العال32969
4541############سوهاجبندار االعدادية بناتاسماء ايمن فاضل يسن32970
4856############سوهاجبندار االعدادية بناتاسماء شعراوي محمود عبد الحميد32971
5152############سوهاجبندار االعدادية بناتاسماء عابد ابو الحمد عبد الرحمن32972
6558############سوهاجبندار االعدادية بناتاسماء محمد حسانين عثمان32973
7045############سوهاجبندار االعدادية بناتاسماء معروف فضيل محمود32974
4655############سوهاجبندار االعدادية بناتاسماء معوض محمد عبد اللطيف32975
6357############سوهاجبندار االعدادية بناتاكرام عالم صابر عالم32976
5356############سوهاجبندار االعدادية بناتالبيضه منصور شوقى منصور32977
6559############سوهاجبندار االعدادية بناتالشيماء حسين محمد احمد32978
5655############سوهاجبندار االعدادية بناتامل محمود محمد عبد اللطيف32979
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5653############سوهاجبندار االعدادية بناتاموره عاطف عدوى مطاوع32980
7459############سوهاجبندار االعدادية بناتاميره السيد حسانين ابو العال32981
7652############سوهاجبندار االعدادية بناتاميره جمال صابر احمد32982
7555############سوهاجبندار االعدادية بناتاميره رافت صبري مطاوع32983
5054############سوهاجبندار االعدادية بناتاميره سلطان راشد احمد32984
5056############سوهاجبندار االعدادية بناتاميمه فاروق احمد حسنين32985
6858############سوهاجبندار االعدادية بناتانجى سليم صبحى جيد32986
5256############سوهاجبندار االعدادية بناتانوار عبد العال محمود عبد العال32987
5848############سوهاجبندار االعدادية بناتايمان بهير الدسوقى عبد العزيز32988
78.560############سوهاجبندار االعدادية بناتايمان جبريل رمضان محمد32989
4950############سوهاجبندار االعدادية بناتايمان زين العابدين رشدى هاشم32990
7360############سوهاجبندار االعدادية بناتايمان عبد الرحمن احمد كمال الدين32991
4754############سوهاجبندار االعدادية بناتايمان متري صبحى كامل32992
7559############سوهاجبندار االعدادية بناتايه احمد عبد الشكور عبد الرؤف32993
5852############سوهاجبندار االعدادية بناتايه احمد عمران محمد32994
5654############سوهاجبندار االعدادية بناتايه رجب رشدى عبد الحميد32995
6859############سوهاجبندار االعدادية بناتايه عبد الرحيم رجب عبد الظاهر32996
ه عبد الرحيم لبيب همام32997 6758############سوهاجبندار االعدادية بناتاي
7357############سوهاجبندار االعدادية بناتبثينه حسن محمد عالم32998
5355############سوهاجبندار االعدادية بناتبخيته شحاته محمد عالم32999
6158############سوهاجبندار االعدادية بناتبشاير ناجى جاد سمعان33000
7559############سوهاجبندار االعدادية بناتتقوى حسين محمد نور الدين33001
5055############سوهاجبندار االعدادية بناتتهانى زكريا عبد الرحمن محمد33002
6057############سوهاجبندار االعدادية بناتجيهان اشرف لبيب عبد العال33003
78.556############سوهاجبندار االعدادية بناتحسناء محمد صابر محمد33004
7057############سوهاجبندار االعدادية بناتحصه خيرالدين عبد الواحد ابو العال33005
7357############سوهاجبندار االعدادية بناتحنين عمر محمد عطيه33006
7757############سوهاجبندار االعدادية بناتدعاء ادهم عبد المجيد محمد33007
7660############سوهاجبندار االعدادية بناتدعاء علي محمود عباس33008
7352############سوهاجبندار االعدادية بناتدنيا حسن احمد محمد33009
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7351############سوهاجبندار االعدادية بناتدنيا رمضان زكى احمد33010
79.559############سوهاجبندار االعدادية بناتدينا الخطيبى محمود السيد33011
7355############سوهاجبندار االعدادية بناتدينا رشدى مرسى السيد33012
7260############سوهاجبندار االعدادية بناتدينا هالل عبد العظيم بكر33013
7758.5############سوهاجبندار االعدادية بناتراندا عماد شوقى عبده33014
7858############سوهاجبندار االعدادية بناتراندا وائل كمال بباوى33015
7858############سوهاجبندار االعدادية بناترانيا عالء نجيب حسانين33016
7960############سوهاجبندار االعدادية بناترانيا كريم السيد يس33017
6855############سوهاجبندار االعدادية بناترتيبه حسانين شهاب حسانين33018
7352############سوهاجبندار االعدادية بناترحاب ربيعى ابو النجا رشوان33019
6649############سوهاجبندار االعدادية بناترحاب محمد الدسوقى خليفه33020
7759############سوهاجبندار االعدادية بناترحاب محمد جالل على33021
7653############سوهاجبندار االعدادية بناترحاب ناجح حسانيين رشوان33022
6351############سوهاجبندار االعدادية بناترحمه الشريف عكاشه راغب33023
5757############سوهاجبندار االعدادية بناترحمه ممدوح عباس حافظ33024
6255############سوهاجبندار االعدادية بناترحمه يسرى رشاد عبد العال33025
5050############سوهاجبندار االعدادية بناترشا صبرى ابو الوافا عبد الحميد33026
7754############سوهاجبندار االعدادية بناترضوى سامح عبد الشكور محمود33027
4842############سوهاجبندار االعدادية بناترضوى مؤمن طلعت صديق33028
5953############سوهاجبندار االعدادية بناترفيده حماده احمد عزالدين33029
5251############سوهاجبندار االعدادية بناترقيه معروف علم حسن33030
6853############سوهاجبندار االعدادية بناتروان فاروق ناصر احمد33031
5449############سوهاجبندار االعدادية بناتريم صالح كامل عبد الرحيم33032
7554############سوهاجبندار االعدادية بناتزهراء سامح احمد عبد العال33033
5152############سوهاجبندار االعدادية بناتزينب السمان نجيب السمان33034
4741############سوهاجبندار االعدادية بناتزينب سالمه عبد الحفيظ يسن33035
5242############سوهاجبندار االعدادية بناتزينه حمام خلف شعبان33036
5945############سوهاجبندار االعدادية بناتساره حازم احمد شعبان33037
5537############سوهاجبندار االعدادية بناتساره رمضان حمدون محمد33038
6350############سوهاجبندار االعدادية بناتساره سعودى خلف رضوان33039
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5135############سوهاجبندار االعدادية بناتساره كمال فهيم موسى33040
5941############سوهاجبندار االعدادية بناتساره نزهى فريد سعد33041
4850############سوهاجبندار االعدادية بناتسلوى بهاء السنى احمد33042
5856############سوهاجبندار االعدادية بناتسماح الباهى فاضل محمد33043
5343############سوهاجبندار االعدادية بناتسمر شعبان عبد القادر عبد الرحيم33044
7257############سوهاجبندار االعدادية بناتسهام كمال عبد السميع عبد الغفار33045
6557############سوهاجبندار االعدادية بناتسهام محمد حسان شعبان33046
6054############سوهاجبندار االعدادية بناتسهام محمد عباس رشوان على33047
5851############سوهاجبندار االعدادية بناتسهام ناصر كمال حسين33048
6347############سوهاجبندار االعدادية بناتسهى حموده ابو الحمد مهران33049
5551############سوهاجبندار االعدادية بناتشاديه ناصر محمد مرسى33050
5656############سوهاجبندار االعدادية بناتشرين فتح هللا السنى احمد33051
7352############سوهاجبندار االعدادية بناتشرين محمد انور فواز33052
8060############سوهاجبندار االعدادية بناتشهد احمد السيد حافظ33053
6359############سوهاجبندار االعدادية بناتشهد الزين عبد العال عبد الجواد33054
شد رشدان عبد الراضى33055 7558############سوهاجبندار االعدادية بناتشهد را
دين33056 ت لبيب نورال 6957############سوهاجبندار االعدادية بناتشهد راف
5756############سوهاجبندار االعدادية بناتشهد عثمان عبد الفتاح عثمان33057
4553############سوهاجبندار االعدادية بناتشيماء ابو الحمد عبد العاطى فايز33058
4548############سوهاجبندار االعدادية بناتشيماء بهيج على مصطفى33059
5248############سوهاجبندار االعدادية بناتشيماء جاد لبيب حسين33060
5752############سوهاجبندار االعدادية بناتشيماء عرفه فضيل محمود33061
6756############سوهاجبندار االعدادية بناتشيماء غليون فتحى عبد الباسط33062
6555############سوهاجبندار االعدادية بناتشيماء قدري محمد عبد الواحد33063
6557############سوهاجبندار االعدادية بناتصفيه حسين السيد ابراهيم33064
4957############سوهاجبندار االعدادية بناتضحى ابو السعود عبد الرؤف عزالدين33065
4954############سوهاجبندار االعدادية بناتعايده احمد على قاسم33066
6958############سوهاجبندار االعدادية بناتعبير الناجح عبد المجيد محمد33067
6556############سوهاجبندار االعدادية بناتعبير حماد عباس حسين33068
4941############سوهاجبندار االعدادية بناتعبير حمدى ابراهيم محمد33069
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7157############سوهاجبندار االعدادية بناتعبير محمد زيدان محمد33070
5154############سوهاجبندار االعدادية بناتعفاف شعيب شبيب عباس33071
5555############سوهاجبندار االعدادية بناتعلياء جمال كامل عبد العزيز33072
5053############سوهاجبندار االعدادية بناتعلياء رمضان فوزى فواز33073
7057############سوهاجبندار االعدادية بناتفاتن رشاد محمد ابراهيم33074
5454############سوهاجبندار االعدادية بناتفاطمه احمد توفيق احمد33075
7660############سوهاجبندار االعدادية بناتفاطمه خالف عبد المنعم محمد33076
5038############سوهاجبندار االعدادية بناتفرحه احمد جاد الكريم عالم33077
7658############سوهاجبندار االعدادية بناتفرحه حموده ابو الحمد بكرى33078
6658############سوهاجبندار االعدادية بناتفرحه عارف نجيب زيد33079
7044############سوهاجبندار االعدادية بناتفرحه عبد الحفيظ محمد همام33080
7050############سوهاجبندار االعدادية بناتكرستين بساده بخيت زكى33081
6741############سوهاجبندار االعدادية بناتلمياء على احمد شعبان33082
7052############سوهاجبندار االعدادية بناتليلي حمدان حنفى عباس33083
6733############سوهاجبندار االعدادية بناتماجده خلف حافظ السيد33084
7355############سوهاجبندار االعدادية بناتمارتين خليل صبرى رزيق33085
7553############سوهاجبندار االعدادية بناتمارتينا سمير فهيم موسى33086
ا سامى ايوب جريس33087 5437############سوهاجبندار االعدادية بناتماري
6842############سوهاجبندار االعدادية بناتمديحه كامل رجب عبد الحميد33088
6848############سوهاجبندار االعدادية بناتمروه خليفه لطفى عبد الحميد33089
7654############سوهاجبندار االعدادية بناتمريم عمران فارس عمران33090
6249############سوهاجبندار االعدادية بناتملك صالح صابر نجيب33091
6845############سوهاجبندار االعدادية بناتمنار االمير عبده شعبان33092
7450############سوهاجبندار االعدادية بناتمنار انور عبد المنعم محمود33093
7658############سوهاجبندار االعدادية بناتمنار بهير حسين عبد الموجود33094
6851############سوهاجبندار االعدادية بناتمنار جابر شهاب حسانين33095
6347############سوهاجبندار االعدادية بناتمنار حسنى سعد الدين حسنين33096
8060############سوهاجبندار االعدادية بناتمنار حمام ناصر السيد33097
7247############سوهاجبندار االعدادية بناتمنار رزق عبد الرؤوف احمد33098
8060############سوهاجبندار االعدادية بناتمنه هللا عاطف عبد الحليم احمد33099
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7659############سوهاجبندار االعدادية بناتمنه هللا محروس عبد الواحد ابو العال33100
7338############سوهاجبندار االعدادية بناتمنى احمد عبد العال محمود33101
7554############سوهاجبندار االعدادية بناتمها سعد قاسم ابو العال33102
6747############سوهاجبندار االعدادية بناتمى رجب زيدان محمد33103
6339############سوهاجبندار االعدادية بناتمياده نجدى رشاد عبد الجابر33104
6236############سوهاجبندار االعدادية بناتناديه كمال يمنى محمود33105
مان خلف عبد الحميد حافظ33106 5537############سوهاجبندار االعدادية بناتناري
5942############سوهاجبندار االعدادية بناتنجالء عراقى فاضل عثمان33107
5638############سوهاجبندار االعدادية بناتنجوي كرم خلف حسين33108
5645############سوهاجبندار االعدادية بناتندا اعلى احمد شعبان33109
7853############سوهاجبندار االعدادية بناتندى محمد رشاد راغب33110
دين محمد33111 5434############سوهاجبندار االعدادية بناتنسمه على نورال
5234############سوهاجبندار االعدادية بناتنورا سعد عبد الحليم احمد33112
6140############سوهاجبندار االعدادية بناتنوره احمد حسين حسن33113
7656############سوهاجبندار االعدادية بناتنورهان التونى احمد محمد33114
7757############سوهاجبندار االعدادية بناتنورهان نادى اسخرون جاب هللا33115
7657############سوهاجبندار االعدادية بناتهاجر شعبان فهمي نور الدين33116
5237############سوهاجبندار االعدادية بناتهاجر صالح جاد السيد33117
4437############سوهاجبندار االعدادية بناتهاله فتحى رمضان قاسم33118
7458############سوهاجبندار االعدادية بناتهبه اشرف احمد صابر33119
5848############سوهاجبندار االعدادية بناتهبه الناصح ابو النجا رشوان33120
5749############سوهاجبندار االعدادية بناتهدى التونى فكرى محمد33121
6248############سوهاجبندار االعدادية بناتهدى محمد محمد امين33122
5756############سوهاجبندار االعدادية بناتهيام ممدوح ابو الحمد مهران33123
4940############سوهاجبندار االعدادية بناتوفاء بهاء محمد محمود33124
6450############سوهاجبندار االعدادية بناتوفاء على عبد الموجود محمد33125
5548############سوهاجبندار االعدادية بناتوالء رشدي سليمان ابو دوح33126
5549############سوهاجبندار االعدادية بناتوالء فيصل حنفى قاسم33127
7057############سوهاجبندار االعدادية بناتوالء همام عبد السميع عبد الغفار33128
7252############سوهاجبندار االعدادية بناتيارا كرم خلف حسين33129
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5849############سوهاجبندار االعدادية بناتياسمين الديب السيد ابراهيم33130
6948############سوهاجبندار االعدادية بناتياسمين جمال احمد عبد الرحمن33131
6756############سوهاجبندار االعدادية بناتياسمين عاطف رشاد منصور33132
7458.5############سوهاجبندار االعدادية بناتياسمين عصام الفاخر حسن33133
7557############سوهاجبندار االعدادية بناتيسرا ياسر ابراهيم عكاشه33134
5845############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةابراهيم سعد عبد الراضى حماد33135
7849############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةابراهيم عبد النعيم حلمى احمد33136
6655############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةاحمد عالء عبد الرسول السيد33137
يا فكري ونس جرجس33138 5546############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةارم
7157############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةافرايم محروس خليل فهيم33139
8060############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةالعفيفى عمر حسين احمد33140
6043############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةامير عصام عطا مساك33141
6760############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةايمن احمد حسانيين يونس33142
5750############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةبهاء حسنى سلمى احمد33143
7558############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةتركى حسن تركى يونس33144
5852############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةحسام منصور خلف جابر33145
4942############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةسعيد صالح كمال عبد المعبود33146
5948############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةسلطان رجب عبد العزيز محمد33147
6149############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةعبد الرحمن احمد حامد محمد33148
7455############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةعبد الرحمن ايمن عبد العزيز طنطاوي33149
4436############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةعبد الرحمن عامر اعطى عبد الواحد33150
7755############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةعبد هللا شعبان رمضان عبد الموجود33151
5142############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةعبد هللا محمود االمير حامد33152
6555############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةعبد المسيح كرم مراد حكيم33153
6456############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةعبد المسيح ماهر زكى جوده33154
4543############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةعرفه محمد مرسى اسماعيل33155
4247############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةعالء االدهم السيد يونس33156
7658############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةعلى رجب فهمى خليفه33157
5745############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةكرلس طلعت شوقى رزق33158
7358.5############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةكريم خالف خليفه محجوب33159
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7458############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةكيرلس صبرى خليل فهيم33160
7460############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةمحمد رمضان عبد الواحد على33161
5146############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةمحمد عاطف فهمى احمد33162
راهيم شهاب33163 5049############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةمحمد على اب
6855############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةمحمود رشاد حافظ حسن33164
5250############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةمالك عبد النور موريس زكى33165
6050############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةمينا مرقس قيصر زكرى33166
4443############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةهشام محمود محمد السيد33167
5148############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةوليد عالء رفعت اسماعيل33168
راهيم مهنى33169 5647############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةيحيى محمد اب
6354############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةابتسام حنا شاكر جريس33170
6652############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةابتسام غريب بهلول عبد العظيم33171
4848############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةاسماء حامد السيد اسماعيل33172
5746############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةاسماء كرم بكرى عمران33173
7560############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةانجي عصام نجيب جاد33174
5255############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةايه اشرف محمد سعد33175
7659.5############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةبسمه هانى بدرى عبد الاله33176
6656############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةثريا تركى عبد المعبود ربيعى33177
7439############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةجهان يسرى هريدى على33178
6258.5############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةدعاء بسطاوى عبد هللا محمد33179
7759############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةدعاء نجيب محمد ربيعى33180
يم تامر معوض33181 يانه واق 7759############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةدم
7758.5############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةدنيا محمد عبد النعيم يوسف33182
5056############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةراندا حسنى محمد حسن33183
6857############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةرضوى عمر حسانين محمد33184
8060############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةرنده رمضان ابو السعود السيد33185
79.560############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةساره السيد عطيه السيد33186
7260############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةساره خليل نسيم ميخائيل33187
7960############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةسمر خالد فهمى احمد33188
7160############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةسيمون شهيد لبيب مجلع33189
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6960############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةسيمون غبلاير سعيد مجلع33190
6558############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةشيماء احمد اسماعيل حسن33191
7358.5############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةصديقه حسين حسن على33192
7559.5############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةصفاء محمد عبد الراضى عبد الرحمن33193
7559.5############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةعال عبده عبد الغنى هالل33194
7458############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةعال عدلى عبد الفتاح احمد33195
6648############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةعليه حسنى عبد الجابر ابوزيد33196
ضان احمد33197 6251############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةغاده حماده رم
7357############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةفاطمه رشدى السمان عبد الاله33198
6653############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةفاطمه معروف عبد الواحد عبد الوهاب33199
يد حشمت احمد33200 7248############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةفاطمه وح
7858############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةفايزه منصور على عبد الحليم33201
5036############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةفرحه كريم عبد الباقى احمد33202
7152############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةكامله فهد عبد الراضى ناجى33203
7556############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةكرستينه نظيم شاكر شحاته33204
6145############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةكريمه عبد الجواد يسين محمد33205
7458############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةكيرستينه نشات كامل عبد المسيح33206
ق33207 صام فؤاد رزي ينا ع 8052############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةمارت
7758############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةمروه منصور خلف جابر33208
7557############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةمريم شوقى خليل فهيم33209
7354############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةمريم صليب لبيب جندى33210
6954############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةمريم كريم عبده سليم33211
7754############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةمريم متى كامل بنيامين33212
6642############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةمنار سعد احمد سفارى33213
6842############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةمنى سعودى حسين محمدين33214
6453############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةمياده جمال حمزه حسانين33215
8059.5############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةميرا مجدي يوحنا نصير33216
5645############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةناديه عيسى السيد احمد33217
7052############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةناهد عبد العاطى احمد محمد33218
6955############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةنرمين ايمن خليفه حامد33219
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7554############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةهند عيسى فوزى ناشد33220
7553############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةهيالنه رسمي ونس جرجس33221
7152############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةوفاء رشاد احمد عبد الصادق33222
7538############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىابراهيم ابو العزايم مهني ابراهيم33223
4935############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىاحمد البري فاروق البري33224
5844############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىاحمد رمضان محمود صديق33225
5746############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىاحمد شعبان خلف حافظ33226
4632############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىاحمد محمد شوقي بكري33227
5533############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىاحمد محمد كمال جادالرب33228
5440############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىاحمد مظهر ابو اليزيد محمود33229
6241############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىاسالم حمدي عكاشه راتب33230
7148############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىاسالم عبد الناصر ابراهيم عبد الموجود33231
6449############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىاسالم كرم ابو السعود علي33232
5343############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىالحسيني حسني فتحي جهالن33233
7956############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىالسبد محمد السيد محمد33234
5949############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىالسيد ابو السعود زكي زيدان33235
7254############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىامير اسماعيل عميره همام33236
4443############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىبساده ناصر زكي توفيق33237
5141############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىتامر زكى قدرى محمد33238
5445############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىجمال محمد عبد الحميد احمد33239
7857############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىجون جورج زكريا لمعي33240
6348############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىحاتم خيشه محمود حافظ33241
6950############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىحسين خالد راتب طه33242
6250############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىحسين ناصر كمال توفيق33243
6951############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىحماده احمد هاشم طه33244
7251############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىحمدي حسين ابو الحمد صديق33245
7151############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىخالد عبد الرحيم شعبان نور الدين33246
شد محجوب33247 م را شد اده 7051############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىرا
78.556############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىريمون وصفي حبيب فهمي33248
5541############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىصالح جمال محمد السيد33249

(540)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

8055############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىطارق ايمن سفاري صابر33250
4536############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىطه عبد العال سليم محمد33251
7550############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىعبد هللا علي احمد دياب33252
5848############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىعلي السعودي عبد الواحد عبد المجيد33253
6252############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىعلي عمر فراج سليمان33254
4641############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىعلي عيد ابراهيم عبد الموجود33255
6144############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىعمر احمد عبد العزيز كمال الدين33256
6146############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىعمرو شعبان زكي احمد33257
4048############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىعمرو طارق صالح عبد الكريم33258
8051############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىكريم صابر انور اسماعيل33259
و ناصر يوسف رزق33260 8056############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىماري
5451############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىمحمد ادهم ابو اليزيد عبد الرحيم33261
5046############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىمحمد السيد حسين سعيد33262
4248############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىمحمد حسن احمد همام33263
7052############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىمحمد سالم سلمي عبد اللطيف33264
5848############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىمحمد عبد الرحيم ربيعي محمد33265
7958############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىمحمد كرم ابو السعود احمد33266
7050############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىمحمود عمار نورالدين رشوان33267
7544############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىمروان رمضان كامل مهران33268
5647############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىمصطفي عبد الرحمن شعبان نور الدين33269
7552############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىمصطفي كرم ابو الحمد عبد الكريم33270
7251############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىمهند حسني فتحي جهالن33271
4845############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىمينا شنوده ثابت فخري33272
4849############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىمينا مسعود واقيم تامر33273
4848############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىوسيم زكريا زكي وهبه33274
4049############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىيوسف احمد صالح حمزه33275
6046############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىيوسف احمد قدري شبيب33276
6045############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىيوسف علي شعبان عمران33277
6749############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىيوسف ياسر عبد الرحمن مصطفي33278
7148############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىابتسام شعبان خلف هللا حسين33279

(541)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7443############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىارضينه سمير حلمي باخوم33280
7346############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىاماني ناجح السيد مسلم33281
7348############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىامل ايمن حسني عبد السميع33282
6944############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىامنيه اشرف صديق عبد النعيم33283
6944############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىاميره فتحي البرعي سرور33284
5342############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىاميره يسري ابو الحمد عبد الكريم33285
7759.5############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىايمان عبد الحميد فارس محمود33286
5438############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىايه علي شعبان رفاعي33287
5037############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىبركه عبد الوهاب السيد احمد33288
4743############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىتقي ثروت قدري عبد الكريم33289
8060############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىجوليا اشرف ايوب حنا33290
8059############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىحسناء ابو العال شعبان حسن33291
6644############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىحنان رزق محمد عليو33292
6943############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىدنيا ظريف جادالرب سمعان33293
5643############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىدينا عاطف حبيب فهمي33294
7338############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىرحمه خليفه ابو الحمد عبد الحميد33295
5238############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىرحمه صابر توفيق احمد33296
5646############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىرحمه علي البدري فهمي33297
5535############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىساره ثروت صديق محمد33298
5538############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىساره قدري عبد الرازق جادالرب33299
5037############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىساره مختار السيد هاشم33300
5044############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىساره مكرم فارس جبره33301
7245############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىساره وليم راضي غالي33302
7244############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىسحر كمال عميره همام33303
5040############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىسماح زكريا وديع حنا33304
5140############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىشرين سمعان زارع سمعان33305
6144############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىعبير احمد علي جادالرب33306
6035############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىفاتن هريدي احمد عبد العال33307
79.550############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىمنار قدري علي جادالرب33308
7146############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىمنار محروس سيدهم مساك33309
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7345############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىمنار محسن عبد القادر غانم33310
7043############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىمنال جمال حسن علي33311
6036############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىناديه الديب عبد المجيد فرغل33312
7743############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىوفاء كمال محمود حافظ33313
8056############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىوالء رياض خليل عبد النعيم33314
5537############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىوهيبه عابدين راتب طه33315
5138############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىياسمين اكرم يسن عزالدين33316
4434############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىياسمين حسن احمد همام33317
4734############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىياسمين دياب كامل مهران33318
5141############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىابراهيم سعيد عبد الاله محمد33319
6954############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىاحمد جمال سالمه احمد33320
7657############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىاحمد حمدى احمد خلف33321
6242############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىاحمد دياب احمد عبد الحافظ33322
6947############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىاحمد صابر محمد حسن33323
5042############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىاحمد عبد الباسط محمد حماد33324
5043############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىاحمد عبد الاله السيد ابوزيد33325
7660############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىاحمد عزالدين يوسف بدوى33326
5344############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىاحمد فضل عبد الرحمن عصران33327
5843############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىاحمد كامل على اليمنى33328
5244############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىاحمد كمال احمد ابراهيم33329
5144############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىاحمد ناصر عبد الغنى عبد العاطى33330
6444############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىاسامه ناصر حسنى احمد33331
4741############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىاسالم ممدوح حمدى محمود33332
4837############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىاشرف صفوت هريدى نصر33333
5249############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىالسيد نور الدين السيد محمد33334
4640############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىباسم احمد محمد حسن33335
5345############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىجالل وائل جالل على33336
حازم33337 عبد الرحمن عبد النعيم عبد 5242############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىالرحمن
7346############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىحامد عالء حامد محمد33338
7659############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىحسام سالمه محمود السيد33339
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7554############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىخالد رضوان عبد الاله عصمان33340
5032############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىخالد عمر محمد السيد33341
4735############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىخالد ياسر سعد نصر33342
5235############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىرئيس احمد محمد احمد33343
5338############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىسعد احمد سعد رجب33344
6549############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىشعبان محمد شعبان محمد33345
6441############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىعبد الرحمن كامل عزيز احمد33346
4837############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىعبد الرحمن محمد عبد العال محمد33347
ضبع احمد33348 5440############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىعبد هللا احمد ال
6040############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىعبد هللا صالح فؤاد خليفه33349
4333############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىعبد الوهاب طلعت محمد عبد العال33350
5336############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىعبده ابو العز السيد ابراهيم33351
5039############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىعالء عبد الصادق عبد المولى محمدين33352
6852############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىعلى عماد ماهر محمد33353
7552############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىعلى محمد على محمود33354
4737############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىفهد رفعت عبد المغيث سليمان33355
4835############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىكريم اسماعيل عليان كمال الدين33356
4637############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىكريم جمال محمد حماد33357
5941############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىمحمد ايمن على ابوزيد33358
5233############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىمحمد شعبان احمد عبد الجليل33359
5541############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىمحمد كامل على اليمنى33360
7455############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىمحمد محمود عبد الجليل عبد الرحمن33361
5855############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىمحمود خلف العدوى احمد33362
5444############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىمحمود رشاد عبد العال سليمان33363
6051############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىمحمود عتيق منصور عبد الموجود33364
4343############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىمحمود محمد فهمى على33365
4545############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىمروان عبد الرحمن السيد فراج33366
5137############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىمصطفى عاصم مصطفى قمر الدوله33367
4538############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىمعتز رافت ابو الوفا رمضان33368
4539############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىمعتز على احمد محمد33369
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5642############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىنادر محمود مسعد حافظ33370
4637############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىهادى محمد جابر محمد33371
5838############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىهانى رضوان محمد رضوان33372
4548############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىيوسف رافت حسن على33373
5445############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىيوسف شحاته خليفه عبد الرحيم33374
6347############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىيوسف صالح حربى عبد العال33375
7157############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىيوسف عادل مهران محمود33376
7758.5############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىيوسف عزالدين يوسف بدوى33377
اله احمد33378 4844############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىاسماء سيد عبد ال
6643############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىاسمهان ابو الحمد عالم محمد33379
5041############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىالهام محسن ابو الحسن عبد الرحمن33380
7357############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىامل حسنى سيد حسن33381
5740############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىاميره جابر عبد االه جابر33382
6541############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىامينه سيد عباس سيد33383
5534############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىايمان قبيصى عبد العزيز قبيصى33384
حليم33385 ه بكرى على عبد ال 6442############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىاي
4939############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىبثينه حنفى محمود حسن33386
4738############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىبخيته احمد هريدى نصر33387
5844############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىبدور بدوى فتحى محمد33388
6245############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىحليمه عابد امبابى عبد الرحيم33389
5938############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىدينا اشرف محمد عبد الكريم33390
6751############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىرحمه الشازلى اسماعيل عليان33391
6248############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىرحمه رجب محمد محمود33392
6046############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىريهام رشدى عثمان سالمه33393
4534############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىريهام محسن ابو الحسن عبد الرحمن33394
6940############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىزينب حسين حسن السيد33395
7758############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىزينب عصمت دياب رضوان33396
5042############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىساره على محمدين عويضه33397
7750############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىسلوى عبده قاسم شيخون33398
5936############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىسميه رجب عبد الرحمن هالل33399
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5932############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىسهام ظهران خلف هللا عبد العزيز33400
6853############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىسوميه رجب احمد محمد33401
4751############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىشهيره محمود السيد محمود33402
شيماء33403 جاد الكريم عبد الرحيم عبد 7348############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىالرحمان
7557############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىشيماء محمود حسين هريدى33404
5040############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىصابرين شيخون عبد الرحيم شيخون33405
6247############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىغاده محمد عالم كمال الدين33406
5644############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىغنوه عاطف يوسف حسان33407
7354############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىمارينا نسيم جاد مشرقى33408
5137############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىمايسه محمد حامد محمود33409
7860############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىمها محمود سيد حسن33410
7155############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىمى ممدوح عثمان سالمه33411
7058############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىمياده مسلم ابو الحسن هريدى33412
5142############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىنانسى عالء رمضان عبد الجليل33413
5744############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىندي محمد سالمه احمد33414
5939############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىنسمه محمد عبده عبد الرحيم33415
7138############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىنوران رفعت محمد عبد الكريم33416
5534############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىنورهان حسن عبد الوهاب احمد33417
5741############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىهاجر عاطف محمد جابر33418
5443############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىهبه رشاد عثمان سالمه33419
5443############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىهناء عبد الستار صادق محروس33420
7055############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىهند عيد عبد النعيم عبد الرحمن33421
يعى33422 6349############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىوفاء عامر خفاجى رب
5345############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىيامنه خالد محمد احمد33423
5439############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىابتسام خميس عبد الظاهر حماد33424
7660############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىاسراء جمال على ابو الفتوح33425
5245############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىاسراء حارص عبد الحليم سلطان33426
4734############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىاسراء حمدى محمود احمد33427
4834############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىاسراء خالد خالف مرسى33428
6238############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىاسراء خليفه علي عبد العال33429
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7155############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىاسراء طلعت السيد عارف33430
6649############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىاسراء عبد الحميد محمد هاشم33431
78.559############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىاسراء فتحي ابو الحمد محمد33432
اسماء33433 عبد الرحمن عبد المعز عبد 7960############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىالرحمن
7860############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىاسماء عالء الدين عبد الراضى حسين33434
7960############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىاسماء هاشم عباس هاشم33435
7960############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىالزهراء عبد المحسن محمد عبد العال33436
6641############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىامانى السيد خلف حسين33437
6849############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىامنيه محمد عبد الرحمن متولي33438
5235############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىاميره حاتم احمد رشوان33439
6040############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىاميره خالد عبده عبد الكريم33440
78.559############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىاميره سيد احمد محمد33441
7858############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىاميره عاطف عبد الغفار احمد33442
7760############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىاميمه مجمد علي محمد33443
4634############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىانجى فارس شوقى حبيب33444
7556############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىايمان عبد السميع مخيمر عبد العظيم33445
7448############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىايمان مرتضى على رفاعى33446
واحد33447 ه على خليفه عبد ال 5839############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىاي
4431############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىايه كمال محمد صابر33448
4636############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىباهيه مصطفى هاشم عبد العال33449
5933############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىبسمله كامل على خليل33450
5437############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىجهاد رشدى احمد بكري33451
7559############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىجوليا حنا فوزى موسى33452
7655############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىحبيبه قدرى عبد الحليم هاشم33453
7858.5############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىداليا رجب عبد الاله زيد33454
7446############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىداليا علي فؤاد سيد33455
7452############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىدعاء حارس علي فراج33456
7760############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىدعاء حسن احمد محمد33457
6534############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىدعاء حسن عبد العال شهاب33458
7960############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىدعاء حسنى محمود على33459
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8060############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىدعاء خالد محمد احمد33460
6337############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىدعاء خلف توفيق عبد الغفار33461
7958############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىدعاء علي عبد العال احمد33462
5432############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىدعاء ياسر فوزى عبد العال33463
6334############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىدينا جمال عبد الاله على33464
7859############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىرانيا محمد احمد محمد33465
7557############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىرانيا مرتضى محمد شبيب33466
7445############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىرحاب عبد الناصر عارف عبد الرحمن33467
6835############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىرحاب عالء الدين عبد الوهاب محمد33468
79.560############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىرحمه عبد الباسط محمد عبد الاله33469
5634############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىرحمه عز السيد عطيه33470
6533############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىرضا بدوي محمد بدوي33471
6334############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىرقيه ناصر محمد سالم33472
6041############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىرودينا احمد عبد الفتاح عبد القادر33473
حاب خالد عبد الرحمن محمد33474 4835############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىري
7043############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىريم محمود محمد السيد33475
م مرتضى محمد شبيب33476 7657############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىري
5835############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىزينب صابر شعبان عبد العال33477
5335############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىزينب فتوح عبد النعيم عبد الصمد33478
7556############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىساره صابر جرس قدس33479
7357############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىساره صفوت حليم حبيب33480
6657############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىساره عادل قصدي نصرهللا33481
6952############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىساره فكتور معوض غبرس33482
7759############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىساره محروس نجيب يسى33483
7559.5############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىساره هاني عياد حناهللا33484
راهيم33485 8060############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىسماء فتحي محمد اب
7342############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىسميره محمد كمال احمد33486
7856############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىسهام صبري خلف احمد33487
7860############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىسهير حسين السيد حسين33488
5233############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىشرين حمدى خلف احمد33489
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5733############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىشرين شريف احمد محمود33490
ى33491 6342############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىشهد حماد محمد الوردان
6534############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىشيرين كامل جمال ابراهيم33492
8060############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىشيماء محمد عبد اللطيف عبد الكريم33493
7857############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىشيماء محمد على ابو المجد33494
5236############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىصفاء اشرف بهى الدين خلف33495
5640############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىصفاء حفظى السيد عبد الكريم33496
5846############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىعايده نبيه كامل فرج33497
5636############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىعزه عالء الدين بهى الدين خلف33498
7559.5############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىفاتن رجب محمد امام33499
6938############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىفاديه جمال احمد عرابى33500
6035############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىفاطمه احمد جاب هللا احمد33501
6137############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىفاطمه حامد خالف مرسي33502
6637############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىفاطمه حمزه عبد الاله رشوان33503
4435############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىفاطمه فتوح عبد النعيم عبد الصمد33504
4738############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىفرحه حسني محمد احمد33505
7652############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىفرحه خميس البدرى على33506
6337############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىفريده كمال عبد الحميد هاشم33507
7443############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىفوزيه جمال هاشم احمد33508
7660############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىكريمه محمد عبد الجليل محمد33509
ا نادي صليب شنوده33510 7557############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىمادون
7654############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىمروه احمد محمد احمد33511
6951############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىمريم الديب سعيد عبيد33512
7860############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىمريم بهاء السيد احمد33513
5534############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىمريم صفوت حلمى رشدى33514
7659############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىمريم كامل جاد هللا فالح33515
6746############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىمنال مصطفي رمضان سالم33516
6441############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىمنيره طلعت عبد اللطيف احمد33517
5739############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىمها احمد عبد الصبور مطاوع33518
7252############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىمهرائيل طارق محروص رجا33519
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5637############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىمي احمد رزق عبد الغني33520
7658.5############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىمياده حامد محمد ابراهيم33521
7053############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىنانسى صابر عطا بدروس33522
5040############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىندا احمد فؤاد عبد القادر33523
6333############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىندى جمال احمد عبد العزيز33524
7246############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىندى عبد الاله محمد عبد الاله33525
8060############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىندي اشرف السيد محمد33526
4736############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىندي ناجح محمدين وزيري33527
7751############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىنسرين علي عبد العال احمد33528
5235############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىنسمه محمد قاسم محمد33529
5437############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىنورا رشدى السيد عبد الكريم33530
6037############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىنورهان شرف الدين عبد الموجود فاضل33531
7347############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىنورهان ضاحي احمد رشوان33532
6446############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىنورهان طلعت محمد احمد33533
7050############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىنورهان عارف محمود علي33534
4534############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىنورهان نور الدين محمد السيد33535
5536############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىهاجر فتحى السيد احمد33536
5535############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىهايدى ابو الحمد احمد رشوان33537
7249############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىهايدي صالح محمد احمد33538
6240############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىهبه انور على على33539
7038############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىهدى كامل على ابراهيم33540
7252############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىهند عطا انور عبد العظيم33541
4030############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىورده محمد علي جاب هللا33542
7449############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىياسمين جالل احمد محمد33543
5957############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىياسمين سليم ابو الفضل سليم33544
4740############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىياسمين ناصر سعد سيد33545
6556############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينابانوب خلف لبيب حنين33546
5852############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينابانوب عوض توفيق شنوده33547
5538############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنيناحمد اشرف حمدون احمد33548
7857############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنيناحمد السيد عبد الجابر عبد الاله33549
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4435############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنيناحمد انور محمد صالح33550
6246############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنيناحمد ايمن احمد عرابى33551
5952############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنيناحمد عبد المحسن محمد صادق33552
3020############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنيناحمد عصام خليفه علي33553
4936############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنيناحمد ناجح عبد المنعم عبد الاله33554
5149############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنيناحمد يونس خلف حسين33555
5553############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنيناسالم عز عبد الحليم سلطان33556
5952############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنيناسماعيل عبد الستار احمد عبد النبي33557
6357############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينامنيوس نصحي عياد حناهللا33558
دين محمد33559 5653############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينايمن كمال نورال
5349############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينتوماس خير امير عزيز33560
اني رجا فرح33561 6050############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينتوماس روم
6851############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينحازم رشوان احمد رشوان33562
6348############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينحسن حسني سعيد حداد33563
5137############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينحسن حسني سلطان محروس33564
5441############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينحسن محمود خليل عبد السالم33565
5438############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينحسين كامل السيد بكري33566
5139############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينحسين مزيد حسين احمد33567
5145############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينرمضان عاطف مصطفى عوض33568
7257############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينريمون خلف لبيب حنين33569
5846############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينشريف جمال مراد رياض33570
7555############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينشنوده رفعت حليم حبيب33571
7153############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينشنوده فهمى اسعد فهمى33572
6144############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينصفوت عمران بشندي عبد الرحمن33573
5241############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينطارق ابو الدهب احمد عثمان33574
6242############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينطه حسن صابر عبد الحليم33575
6141############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينعاصم احمد عبد الرحمن ابراهيم33576
5643############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينعبد الاله السيد عبد الاله احمد33577
4842############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينعبد الاله عبد العاطى عبد الاله على33578
79.560############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينعدنان عالء محمد محمد33579
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5545############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينعلى جمال على عبيد33580
5941############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينعلي فؤاد خليفه علي33581
4443############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينعلي ممدوح محمد صالح33582
6354############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينعمرو اشرف محمد مصطفى33583
7860############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينفام ايمن حلمي بشاره33584
6151############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينكريم ايمن محمد مصطفى33585
5651############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينكيرلس شنوده رضانى شنوده33586
7352############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينكيرلس فايز وهيب جيد33587
7357############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينكيرلس كمال حلمى رشدى33588
5546############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمازن حاتم احمد رشوان33589
5744############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمازن طلعت عبد اللطيف احمد33590
رى33591 5644############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمحمد احمد محمد وزي
6454############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمحمد ايمن محمد مصطفي33592
7858############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمحمد جمال السيد احمد33593
6152############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمحمد خلف محمد احمد33594
5337############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمحمد على خلف عبد الحميد33595
5237############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمحمد فتحى ابراهيم عبد هللا33596
5542############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمحمد فوزى قريشى احمد33597
6751############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمحمد كرم محمد هاشم33598
6440############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمحمد ممدوح عبد الحليم سلطان33599
5838############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمحمود حماده نور الدين بدوي33600
7451############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمحمود عز احمد محمد33601
7755############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمحمود على الليثى عبد المطلب33602
7854############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمحمود عليان جمال ابراهيم33603
5535############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمحمود فتحى خلف احمد33604
6845############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمراد فتحى مراد رياض33605
7150############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمصطفي احمد محمود علي33606
7553############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمصطفي فوزي السيد احمد33607
7453############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمعتز عبد الناصر احمد محمد33608
نيوس رميس33609 7760############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمكاريوس اسحاق ارم
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72.558############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمينا امجد منير حبيب33610
7053############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينهيثم حمدي زغلول حماد33611
7758############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينيسي روميل رزق رزق هللا33612
7552############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينيوسف حاتم كامل هاشم33613
6948############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينيوسف منصور عطيه احمد33614
5838############سوهاجنجع ونينة البحرىابراهيم عبد العال السيد ابراهيم33615
7046############سوهاجنجع ونينة البحرىابراهيم ناصر خلف سلمان33616
6346############سوهاجنجع ونينة البحرىاحمد حسن علي السيد33617
5745############سوهاجنجع ونينة البحرىاحمد عبد اللطيف علي عبد اللطيف33618
7050############سوهاجنجع ونينة البحرىاحمد علي محمود جبريل33619
7252############سوهاجنجع ونينة البحرىاحمد محمد محمود احمد33620
6349############سوهاجنجع ونينة البحرىاحمد هانى احمد على33621
7255.5############سوهاجنجع ونينة البحرىاحمد هشام عبد الواحد بهلول33622
7357############سوهاجنجع ونينة البحرىاسالم عزوز عبد الاله محمد33623
6248############سوهاجنجع ونينة البحرىجرجس رفعت يوسف سويف33624
5436############سوهاجنجع ونينة البحرىحسام منصور محمد عبد العال33625
5738############سوهاجنجع ونينة البحرىحسن عبد الغنى حسين عبد الاله33626
5036############سوهاجنجع ونينة البحرىخالف محمد خالف محمد33627
7053############سوهاجنجع ونينة البحرىرومانى جرجس معوض هارون33628
4841############سوهاجنجع ونينة البحرىرياض اشرف محمد احمد33629
7256############سوهاجنجع ونينة البحرىزكريا حشمت احمد علي33630
5047############سوهاجنجع ونينة البحرىزياد عادل عبد الحميد احمد33631
6338############سوهاجنجع ونينة البحرىسامح محمد حسانين محمد33632
5236############سوهاجنجع ونينة البحرىصالح محمد اسماعيل محمد33633
5244############سوهاجنجع ونينة البحرىعارف خالد على محمد33634
5438############سوهاجنجع ونينة البحرىعبد الرحمن عالء محمد السيد33635
6745############سوهاجنجع ونينة البحرىعبد هللا محمود صديق محمد33636
7148############سوهاجنجع ونينة البحرىعلي عبد العليم احمد محمد33637
7342############سوهاجنجع ونينة البحرىعمر عنتر ابراهيم محمد33638
4138############سوهاجنجع ونينة البحرىقاسم خالد ابراهيم قاسم33639

(553)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

5447############سوهاجنجع ونينة البحرىكريم الشرقاوى السيد الشرقاوى33640
4938############سوهاجنجع ونينة البحرىلؤى محمد عبد الاله محمود33641
4641############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمد احمد السيد احمد33642
5747############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمد احمد صالح الدين مرسى33643
6744############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمد احمد محمد عبد العال33644
5246############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمد السيد رشاد محمد33645
5648############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمد السيد عبد الحميد احمد33646
5140############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمد ايمن ابو الغيط خليفه33647
4640############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمد حسين رمضان عصمان33648
4945############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمد صديق حسين حسن33649
5952############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف33650
79.558############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمد عزالدين عبد العال علي33651
5041############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمد مرسى على مرسى33652
4638############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمد منصور محمد عبد العال33653
6855############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمود خلف عبد العظيم احمد33654
5542############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمود طارق محمود احمد33655
4431############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمود محمود محمد محمود33656
4231############سوهاجنجع ونينة البحرىمختار منير مسعود جوهر33657
5032############سوهاجنجع ونينة البحرىمصطفى شعبان محمدفؤاد هاشم33658
4234############سوهاجنجع ونينة البحرىنادر فوزي عبد الواحد عباس33659
4438############سوهاجنجع ونينة البحرىيحيى عمر عبد الرازق عباس33660
4938############سوهاجنجع ونينة البحرى يسى عاطف صدقى منقريوس33661
5046############سوهاجنجع ونينة البحرىيوسف عبد العظيم احمد صديق33662
5645############سوهاجنجع ونينة البحرىيوسف عبد العظيم عبد الاله محمد33663
4535############سوهاجنجع ونينة البحرىيوسف عالء على السيد33664
5232############سوهاجنجع ونينة البحرىيوسف علي حسانين يوسف33665
6543############سوهاجنجع ونينة البحرىاسراء ناصر السيد محمد33666
7049############سوهاجنجع ونينة البحرىاسماء السيد علي محمد33667
6535############سوهاجنجع ونينة البحرىاسماء رجب محمد السيد33668
7152############سوهاجنجع ونينة البحرىاسماء محمود سليمان السيد33669
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6843############سوهاجنجع ونينة البحرىاسماء ياسر محمد البدرى33670
7156############سوهاجنجع ونينة البحرىاالء محمد احمد محمد33671
6946############سوهاجنجع ونينة البحرىامنه السيد فهمى السيد33672
5543############سوهاجنجع ونينة البحرىايمان محمد احمد عبد الاله33673
7448############سوهاجنجع ونينة البحرىايه عزوز عبد الاله محمد33674
7859############سوهاجنجع ونينة البحرىخلود عبد الناصر السيد محمد33675
6454############سوهاجنجع ونينة البحرىدنيا على محمد عبدربه33676
6151############سوهاجنجع ونينة البحرىدنيا محمد فهمى عبد الحميد33677
4445############سوهاجنجع ونينة البحرىرحمه ابو القاسم فتح هللا ابو القاسم33678
6152############سوهاجنجع ونينة البحرىرحمه حامد صديق محمد33679
6350############سوهاجنجع ونينة البحرىرحمه صابر خميس عثمان33680
5041############سوهاجنجع ونينة البحرىرحمه صبرى صالح شعبان33681
7046############سوهاجنجع ونينة البحرىرحمه صالح علي احمد33682
5147############سوهاجنجع ونينة البحرىرحمه طلعت عطا خليفه33683
7156############سوهاجنجع ونينة البحرىزينب حمدي عبد الرحيم امام33684
6447############سوهاجنجع ونينة البحرىزينب محمد السيد عمر33685
5648############سوهاجنجع ونينة البحرىسعاد جمال حميد السهولى33686
6646############سوهاجنجع ونينة البحرىسلمى منصور حمدان عسران33687
6147############سوهاجنجع ونينة البحرىشاهنده عبد الخالق ربيعى عبد الرحيم33688
6447############سوهاجنجع ونينة البحرىشاهنده محمود رجب على33689
5546############سوهاجنجع ونينة البحرىشريهان رجب فرغلي محمود33690
6151############سوهاجنجع ونينة البحرىشهد ماهر شعبان عبد الاله33691
6353############سوهاجنجع ونينة البحرىشيماء فتحي عبد الحليم احمد33692
7560############سوهاجنجع ونينة البحرىشيماء ناصر علي صديق33693
5241############سوهاجنجع ونينة البحرىعايده محمد عبد هللا على33694
6141############سوهاجنجع ونينة البحرىعزه احمد محمود احمد33695
7348############سوهاجنجع ونينة البحرىفاطمه ايهاب محمدين صديق33696
7651############سوهاجنجع ونينة البحرىفاطمه محمود فؤاد احمد33697
7546############سوهاجنجع ونينة البحرىفرحه رمضان محمد مرسي33698
7750############سوهاجنجع ونينة البحرىلقاء كريم محمد عدوي33699
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5137############سوهاجنجع ونينة البحرىمروه احمد محمد احمد33700
7036############سوهاجنجع ونينة البحرىمريم عزالدين احمد السيد33701
6635############سوهاجنجع ونينة البحرىملك مؤمن عبد الصبور محمد33702
7044############سوهاجنجع ونينة البحرىمنه هللا محمود محمد امين33703
7243############سوهاجنجع ونينة البحرىمني عبد الخالق احمد سلمان33704
7555############سوهاجنجع ونينة البحرىناهد محمد فرغل محمد33705
6837############سوهاجنجع ونينة البحرىندى طلعت عطا خليفه33706
5733############سوهاجنجع ونينة البحرىندى غريب حسين قناوى33707
6236############سوهاجنجع ونينة البحرىندى محمد على محمد33708
ش عبد المجيد33709 6741############سوهاجنجع ونينة البحرىنرمين علي دروي
7754############سوهاجنجع ونينة البحرىنيره عبد الناصر السيد محمد33710
7551############سوهاجنجع ونينة البحرىهاجر يسرى العربي محمد ين33711
7454############سوهاجنجع ونينة البحرىهدي محمد عثمان مرسي33712
ضان احمد سلمى33713 5539############سوهاجنجع ونينة البحرىوالء رم
5744############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةاحمد حسني عبد الراضي احمد33714
7057############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةاسالم احمد احمد محمد33715
7154############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةالسيد طه السيد محمد33716
6456############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةحسام الدين محمد احمد محمد33717
5443############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةخالف احمد خلف احمد33718
7756############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةزهران مصطفى عبد القادر السيد33719
7543############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةزياد السيد احمد عبد اللطيف33720
5938############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةشمس الدين العارف محمود محمد33721
6657############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةصابر محمد صابر محمود33722
6847############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةصدام عصام احمد محمد33723
79.560############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةصالح محمد السيد محمد33724
4834############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةضياء محمد محمد السيد33725
7549############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةعبد الرحمن احمد بالل محمد33726
7854############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةعبد الرحمن حماده محمد احمد33727
5838############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةعبد هللا خالد احمد عبد الموجود33728
4232############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةعبد هللا منتصر محمد سيد33729
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6243############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةعمار محمود محمد محمود33730
5545############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةمحمد احمد السمان احمد33731
5136############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةمحمد حجاج علي محمد33732
7447############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةمحمد شرقاوي السيد محمد33733
5641############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةمصطفى عبد الناصر جالل على33734
5539############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةمصطفي حمدي السيد محمد33735
6347############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةمصطفي فتحي احمد عبد الموجود33736
5241############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةمصطفي محمد السيد السمان33737
5240############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةمعتز جمال عثمان قاسم33738
5150############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةمنصور حسن محمد عبد الاله33739
4740############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةمهند صبري محمد حسانين33740
7449############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةهاشم احمد هاشم السمان33741
5036############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةيوسف احمد محمد عبد االه33742
6745############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةيوسف شعبان احمد عبد المنعم33743
6543############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةيوسف عزالدين عبد االه محمد33744
6954############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةاسراء السيد جالل عبد الاله33745
5955############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةاسراء محمد السمان احمد33746
6752############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةاسراء محمد فراج شحاته33747
6048############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةاسماء خلف السيد احمد33748
6850############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةاماني عبد الموجود سعدي عبد الموجود33749
5952############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةاميره احمد رجب عبد الرحمن33750
4749############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةايمان محمد احمد زكي33751
4644############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةايه محمد حسن محمد33752
صطفي محمود احمد33753 ه م 6754############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةاي
6656############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةبسمله احمد عباس على33754
6251############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةخلود اشرف عبد الموجود عبد الاله33755
5543############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةرحاب مصطفى محمد السيد33756
6755############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةرحمه احمد عبد االه احمد33757
6853############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةرحمه جمال محمد محمود33758
يه محمد علي عبد هللا33759 5752############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةروح
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6451############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةساره حمدى متولى فرغلى33760
6855############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةشيرين حمدي محمود السيد33761
6756############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةشيماء محمد احمد محمد33762
5451############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةصابرين احمد محمود محمد33763
6844############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةعهود محمود السيد محمد33764
7054############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةفاطمه احمد ثابت محمد33765
6648############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةفاطمه عبد المتجلي عبد الحميد احمد33766
7052############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةفرحه عثمان محمد عثمان33767
5041############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةفرحه عصام احمد احمد33768
ى33769 6453############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةفرحه محمد خلف الروب
6151############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةكريمه احمد محمد احمد33770
7456############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةمريم ممدوح خلف السيد33771
4651############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةمنار رمضان خلف مرسى33772
6552############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةمنه هللا حماده انور مراد33773
6958############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةمنه هللا فتحي محمد عبد هللا33774
5350############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةمنه علي احمد محمد33775
5955############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةمنى على احمد على33776
5339############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةمها عاشور عبد الاله الزارع33777
6241############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةندا احمد عبد الموجود الزارع33778
ان احمد السيد محمد33779 6351############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةنوره
6737############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةنورهان محمد بدرى احمد33780
6156############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةهاجر عبد الحميد خلف السيد33781
6755############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةهبه عبد العال محمود احمد33782
5339############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةهدى حمدى محمد محمود33783
6146############سوهاجفصول المزالوة االعدادية المشتركةوفاء علي احمد عبد المنعم33784
7960############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةابانوب فرج هللا تناغو فرج33785
6749############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةاحمد ادهم السيد احمد33786
6751############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةاحمد عبد الظاهر احمد سالم33787
7858############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةاحمد عبد الهادي محمد عبد العال33788
5743############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةاحمد كرم عليان احمد33789
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6251############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةاحمد محمد عبد الحليم اسماعيل33790
7859############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةاحمد وليد احمد عبد الكريم33791
5344############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةاسالم احمد السيد عبد الرحيم33792
6058############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةاسالم عبد الستار محمد رضوان33793
ير فيصل صابر محمد33794 78.558############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةاالم
6156############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةالسيد محمود السيد توفيق33795
7860############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةحماده جمال حسني محمد33796
7859############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةخالد اشرف احمد عبد اللطيف33797
6049############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةراغب اسماعيل محمد امبابى33798
6242############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةزياد السيد عيسى محمود33799
شد33800 اد محمد الظريف را 6144############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةزي
6650############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةسامح شعبان مزيد احمد33801
5343############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةسيفين وهيب بخيت ميخائيل33802
6051############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةطلعت عبد الحليم عثمان محمد33803
6149############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةعبد الراضي ناصر احمد رشوان33804
عبد33805 الرحمن سيف النصر فوزي عبد 6550############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةالحميد
5850############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةعبد الرحمن عابر محمد راشد33806
8060############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةعبد الرحمن مصطفى محمد عبد العظيم33807
5147############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةعبد هللا طلعت ضاحى احمد33808
7759.5############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةعزالدين ادهم عبد الراضى احمد33809
7358############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةعمر على همام محمد33810
6248############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةعمر محمد طه محمد33811
5950############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةعمر محمود عبد النعيم محمود33812
6052############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةعمرو احمد محمود على33813
5650############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةعمرو محمد عبد الحميد محجوب33814
5547############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةعيد شريف البدرى عيد33815
6652############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةكريم ممدوح محمود علي33816
5948############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمحمد احمد محمد راشد33817
5850############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمحمد حمدى محمد فراج33818
6048############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمحمد رزق ابو اليزيد احمد33819
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5546############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمحمد صالح عبد الموجود عبد الرحيم33820
4839############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمحمد عطا السيد عبد الرحيم33821
7457############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمحمد ممدوح سعد الدين عبد اللطيف33822
6348############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمحمود صابر محمد عبد العليم33823
4644############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمحمود عالم عيسى محمود33824
6944############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمصطفى خلف امبابى عبد الرحيم33825
5548############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمصطفى محمود علي احمد33826
6450############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمصطفى محمود فوزي عطيه33827
5646############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمعتز اسعد احمد عبد اللطيف33828
6350############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةنور سلطان احمد السيد33829
5346############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةياسر صابر عبد اللطيف ابو الحسن33830
5148############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةياسين احمد خلف عبد الاله33831
6249############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةيسى امجد بخيت موسى33832
6050############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةيسى رماح شوقي قدوس33833
5550############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةيسى صفوت فتحى ابراهيم33834
5352############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةيسي ايمن لبيب مخائيل33835
6754############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةيوسف علي حسين حسن33836
6352############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةاسراء محمد خليفه محمد33837
7353############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةاسراء محمد صادق محمود33838
7458############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةاسماء محمد السيد عبد الحليم33839
7558############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةامل عثمان بركي محمود33840
7353############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةامنه حمدي عبد الحميد بكري33841
7253############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةايمان حسن احمد سليمان33842
7559############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةايه صابر محمود عزب33843
7357############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةايه محمدضياء محمود عبد الموجود33844
7459.5############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةجيهان ناصر ابو الحسن علي33845
7459############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةحنان التوني حنفي محمود33846
6346############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةخديجه نصر عنتر احمد33847
7660############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةخلود محمدضياء محمود عبد الموجود33848
6050############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةدنيا جمال علي احمد33849
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7058############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةدنيا حيدر احمد السيد33850
8060############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةدينا صالح فاروق قاسم33851
5647############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةرحاب محمد عبد الحارس عبد المطلب33852
78.560############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةرحمه عاطف صابر محمود33853
7960############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةرقيه كمال السيد محمد33854
6549############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةزينب عبد السالم لطفي عبد الكريم33855
7354############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةساره فاخر كارم فريج33856
7150############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةسمر احمد محمد راشد33857
6955############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةسيمون عماد نصري قدوس33858
6243############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةشاميه امين الكودي علي33859
78.558############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةشمس احمد محمد عبد العال33860
7252############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةشيماء احمد علي احمد33861
79.560############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةشيماء ضاحي حسن محمد33862
ش محمد راشد33863 7657############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةصفاء دروي
7658.5############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةصفاء زغلول احمد محمد33864
7156############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةعبير السيد شعبان محمد33865
78.560############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةعزه صبري ابراهيم عالم33866
5149############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةعال رافت خلف محمد33867
8058############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةفرحه مارتين محمد عيد33868
6546############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةليلي احمد علي محمد33869
8059############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمارى بشاى رزق هللا لبيب33870
6453############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمارينا رافت فتحي ابراهيم33871
6855############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمارينا روماني ملقي اسحاق33872
7958.5############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمروه محمد ضاحى احمد33873
8060############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمنه احمد شوقي محمد33874
7554############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمنى السيد محمد ابو الحسن33875
78.559############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمنى رجب حسن محمد33876
6551############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمني محمد هاشم السيد33877
7252############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمياده عصمت فتحي عشري33878
78.559.5############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةندى احمد محمد اسماعيل33879
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8059############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةنورهان السيد محمود عبد الموجود33880
7150############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةنورهان محمد حسن علي33881
5745############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةياسمين رجب عبد الراضى احمد33882
7356############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينابراهيم حمدى نور على33883
راهيم محمد ممدوح سيد33884 6953############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناب
78.557############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد اسامه عبد هللا احمد33885
6856############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد اسعد رشاد عبد العال33886
4852############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد اسماعيل محمد اسماعيل33887
5343############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد اشرف عبيد السيد33888
7758############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد السيد مجاهد عبد العال33889
78.557############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد السيد محمد عبد الواحد33890
7758############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد جمال محمد يسن33891
7454############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد حامد حمدان زارع33892
7658############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد حسن محمد على33893
6656############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد حسين البدرى محمود33894
7554############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد حماده احمد عثمان33895
7357############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد حماده محمد صديق33896
8058############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد رجب عبد الصادق شرقاوى33897
7456############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد رزق صدقي السيد33898
7758############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد رمضان احمد عبد الحميد33899
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7559############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد شعبان خلف صالح33900
7660############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد عابدين عبد الرؤف علم الدين33901
6755############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد عامر السيد علي33902
7558############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد عبد الرازق صالحين حسن33903
7256############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد عبد هللا عبد الحفيظ حمدان33904
صمت كامل حسن33905 7859.5############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد ع
7757############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد عالء علي حسين33906
7560############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد عالء فاروق محمد33907
7659############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد على عبد العزيز عبد العزيز33908
اله33909 5845############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد عمر احمد عبد ال
7359############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد عمر احمد محمد33910
7960############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد محمد ابو الحمد دياب33911
7460############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد محمد احمد سمير محمد يونس33912
7257############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد محمد حسين متولي33913
6655############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد محمد صديق محمد33914
7559############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد منصور شوقى احمد33915
6755############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد منصور عبد اللطيف محمد33916
5952############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد ناصر البدرى احمد حسن33917
6453############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناسعد ايمن اسعد محمود33918
7658############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينالمؤيد محمد احمد المهدى33919
6753############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينامير حنا خله سامى33920
7055############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينايهاب محمد احمد عامر33921
7151############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينبسام محمد رمضان محجوب33922
7960############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينبهاء الدين عثمان حامد محمد عباس33923
79.559############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينجالل عابدين جالل عبد الظاهر33924
7758############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينحسام خالد احمد حامد33925
5347############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينحسين حسانين ابراهيم حسانين33926
7658############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينحمزه رافت حمزه حسن33927
7358.5############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينخالد سعودى سليم عبد الخالق33928
6958############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينخالد عبد العزيز هاشم عبد العزيز33929
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ى صابر يوسف ابادير33930 6153############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينرام
6354############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينرائد عبد الصبور صابر احمد33931
صطفى33932 اد احمد خليفه م 7459############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينزي
7659############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينزياد احمد عبد الحفيظ محمد33933
7860############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينزياد سمير محمد صفوت33934
7757############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينزياد عاصم احمد عبد الاله33935
7057############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينزياد عالء عز الدين محمد33936
7056############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينزياد محمد اسعد محمود33937
7358############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينزياد محمد خليل ابراهيم33938
7156############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينزياد محمد فهمى ثابت33939
اد محمود البدرى عبد الحميد33940 78.560############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينزي
6358############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينزياد ناصر شعبان اسماعيل33941
5452############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينزياد ياسر هاشم حسن المشنب33942
7054############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينزين العابدين حمدان زين العابدين حمدان33943
6753############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينسعد حمدى خليل معتوق33944
7056############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينسيف الدين محمود حمدان محمود33945
7258############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينسيف الدين مصطفى فوزى عارف33946
7155############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينشريف احمد محمود محمد33947
7057############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينشريف حسام الدين جالل كامل33948
7458############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينشريف عصام حسن محمود33949
7142############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينشريف محمد اسماعيل دسوقي33950
7348############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينشهاب السيد عباس محمد33951
7659.5############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينصديق علي صديق حمدان33952
7652############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينطارق احمد ابو اليزيد محمد33953
6342############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينطارق محيى الدين محمد حسن33954
6450############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد الرحمن احمد السيد سليم33955
عبد33956 الرحمن احمد هشام محمد االمين 7358.5############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينالسيد
7146############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد الرحمن السيد محمد عطيه33957
7051############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد الرحمن جمال عبد الناصر يوسف33958
7350############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد الرحمن حسين ثابت محمود33959
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6755############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد الرحمن حسين محمد خلف33960
7657############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد الرحمن حماده السيد مصطفي33961
7757############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد الرحمن حماده محمد حسين33962
7153############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد الرحمن عمر احمد عبد العال33963
7258############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد الرحمن محمد محمد حسن33964
7858############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد الرحمن محمود ثابت احمد33965
7357############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد الرحمن ناصر عبد الرحمن عثمان33966
78.552############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد الرحمن وليد عرفان احمد33967
7858############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد الكريم اسامه السيد محمد33968
7657############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد هللا احمد ثابت محمد33969
6640############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد هللا احمد محمود مزيد33970
7960############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد هللا السيد عبد العاطى عبد الاله33971
7754############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد هللا السيد محمد حسن33972
6953############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد هللا ايمن محمد احمد33973
7456############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد هللا حسن كامل محمود33974
78.557############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد هللا خالد حسين احمد33975
7757############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد هللا رمضان درملى سمان33976
6546############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد هللا زين العابدين ناصر عبد العزيز33977
7657############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد هللا ضاحى زكى محمد33978
6854############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد هللا طلعت قاسم عبد الحفيظ33979
7959############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد هللا عبد الحميد السيد محمد33980
6937############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد هللا عبد الناصر محمد حسين33981
5638############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد هللا عالء نبيل عبد الغنى33982
7959############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد هللا عماد عشرى فتوح33983
7659############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد هللا عماد محمد جاد33984
6755############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد هللا محمد رزق عبد الهادى33985
7156############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد هللا يحى السيد حمدان33986
6751############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد الهادى محمود عبد الهادى السيد33987
7653############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبد الوهاب اكرامى محمد محمود33988
6855############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعبده محمد عبد النبى محمد33989
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6457############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعالم صابر الخضيرى عالم33990
7859.5############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعلى ايمن على سليم حسن33991
7860############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعلى عاطف محمود محمد33992
7457############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعلى عبد الباسط على محمود33993
5958############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعلى كمال عبد الهادى ابراهيم33994
7458############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعلى محمد صديق حمدان33995
5551############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعلى ناصر زغلول عبد الحميد33996
7558############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعمار هانى راغب عباس33997
7653############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعمار ياسر احمد محمد33998
8060############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعمر سعد يوسف محمد33999
7659############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعمر عشرى البدري عثمان34000
6758############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعمر عصام عزت محمد34001
7860############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعمر محمود رمضان محمد34002
7457############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعمر ياسر حسنى الخضيرى34003
7551############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعمرو السيد ثابت حسن34004
عمرو34005 جمال عبد الناصر عبد الحميد 7146############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينالسيد
7759############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعمرو حامد خليفه خلف34006
7657############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعمرو خالد الديب احمد34007
78.559############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعمرو كامل السمان احمد34008
7653############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينفارس ربيعى محمد عبد الاله34009
7558############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينفهد صفوت صديق حمدون34010
7457############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينفوزي محمد فوزي حامد34011
7457############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينكريم اشرف محمد عبد الاله34012
7854############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينكيرلس شنوده خله سامى34013
6745############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد احمد جاد صديق34014
7457############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد احمد على محمد34015
6452############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد احمد فيض عبد الصادق34016
6355############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد احمد كامل السيد34017
6855############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد ايمن عزت هاشم34018
6851############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد حماده محمود كمال الدين34019
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6652############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد حنفى محمود عبد الكريم على34020
7857############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد خالد عبد الرحيم محمد34021
7857.5############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد خلف مرزوق جاد34022
6148############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد رمضان عبد الغنى عبد العزيز34023
7660############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد رمضان محمد حسين34024
7660############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد سعيد فتوح هاشم34025
7458############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد شعبان احمد تمام34026
6656############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد طلعت عباس قناوى34027
6954############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد عادل صديق حمدان34028
6855############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد عادل طه السمان34029
7658.5############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد عاطف سليم محمد34030
6759############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد عبد الراضى فوزى شيخون34031
78.559############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد عبد الناصر عبد الرحيم عبد الاله34032
6554############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد عالء صابر حامد34033
8060############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد على احمد محمود34034
7856############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد على مهنى رفاعى34035
7355############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد عمر شوقى رشوان34036
6852############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد عوض الوردانى ابوزيد34037
7154############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد فيصل ثابت احمد34038
7050############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد كمال عبد الخالق امين34039
7758.5############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد محروس عبد الراضى محمد34040
7458############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد محمد عبد الحفيظ توفيق34041
7056############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد محمود على محمود34042
7757############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمد مصطفى فاروق محمد34043
محمد34044 هانى عبد السالم محمود احمد 7857############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينعويضه
7759############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمود ابو الحسن محمود احمد34045
7659############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمود ابو القاسم عباس محمود34046
7455############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمود احمد حسن احمد34047
4030############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمود احمد عباس احمد34048
7153############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمود احمد عبد النعيم مرسى34049
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7857############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمود السبع عرفه عبد الحليم34050
78.558############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمود انور محمود عبد الحفيظ34051
7056############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمود ايمن ناصر عبد المجيد34052
7559.5############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمود رجب محمود مرعى34053
7658############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمود على عبد الجابر كمال الدين34054
6654############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمود ناجى عبد السالم محمد34055
6958############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمود ياسر رمضان عبد الحفيظ34056
7555############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمود يوسف خليفه يوسف34057
7249############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمحمود يوسف شعبان محمود34058
7858############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمروان ابو النصر احمد تمام34059
7858############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمروان طلعت محمد سليم34060
7057############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمصطفى احمد محمد حسانين34061
7459############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمصطفى عبد الرءوف ثابت خليل34062
7758.5############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمصطفى عبد العاطى صديق احمد34063
7151############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمصطفى عيد محمد مصطفى34064
6656############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمصطفى فوزى ابو البها سليم34065
صطفى كمال ثابت امين34066 7458.5############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينم
7056############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمصطفى محمد عيد حامد34067
7658############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمصطفى محمود توفيق احمد34068
78.558############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمصطفى وحيد عبد الستار ربيعى34069
7356############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمصطفي ضياء الدين عبد العال مرسى34070
7754############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمصطفي محمد بدوي ابراهيم34071
7556############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمهند احمد عبد العال مكى34072
7354############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمؤمن خليفه ثابت مشهدي34073
6955############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينهاشم سمير هاشم محمد34074
7355############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينهاشم عادل هاشم عبد الرحمن34075
7055############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينهشام احمد هاشم احمد عبد هللا34076
78.556############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينهيثم احمد السيد مرسى34077
7854############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينياسين احمد حمدان احمد34078
7655############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينيحيى ايمن فتحى احمد34079
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7555############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينيحيى شعيب حمزه حسن34080
8060############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينيحيى محمد بكر احمد34081
7959############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينيحيى محمد طنطاوى عبد هللا34082
7957############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينيس محمد عبد العزيز محمد34083
7756############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينيسى ميالد اديب زارع34084
6957############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينيوسف احمد حمدى حامد34085
7357############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينيوسف السيد ابو الحمد عبد العال34086
7760############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينيوسف حسام الدين ناصر عبد الحميد34087
78.560############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينيوسف رجب محمد جاد34088
7358.5############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينيوسف شعبان محمد عثمان34089
6657############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينيوسف صبرى محمد محمد اسماعيل34090
7759############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينيوسف طارق خلف يوسف34091
7658############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينيوسف محمد عبد الواحد عبد المنعم34092
7856############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينيوسف محمود رمضان محمد34093
7758############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينيوسف مدحت عبد المحسن على34094
7655############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتابتسام رمضان عبد الرحمن عبد الرحيم34095
8059############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاروى حماده حمدان احمد34096
78.560############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاروى حمدى محمد احمد34097
6342############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاسراء احمد علي محمد34098
6446############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاسراء امام عبد الظاهر عبيد34099
7052############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاسراء حماد احمد على34100
7157############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاسراء عزت احمد امين34101
7753############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاسراء عصام محمد عبد الحميد34102
7454############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاسراء كمال الدين احمد علي34103
7457############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاسراء محمود محمد عبده34104
7053.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاسراء ممدوح عشري محمود34105
7855############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاسماء ابو الحسن فرج عبد الحميد34106
7550############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاسماء ابو العال محمود السيد34107
7257############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاسماء الهادي احمد المهدي حسن34108
7153############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاسماء رمضان خلف صالح34109
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6753############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاسماء شعبان احمد توفيق34110
7251############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاسماء عبد الاله عارف محمود34111
7858############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاسماء فيصل عبد العال السيد34112
6739############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاسماء محمد احمد جاد34113
7757############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاالء احمد حمدان هريدى34114
7959############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاالء نشات ابو الحمد بكر34115
78.560############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتامانى رشوان يمنى رشوان34116
7259############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاماني احمد خليل كمال الدين34117
7859############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاماني جمال عز الدين عبد الحميد34118
7760############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتامل محمود رمضان محمود34119
7860############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتامنه عادل محمد حامد34120
79.560############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتامنه وليد احمد محمد34121
7157############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتامنيه بخيت حامد محمود34122
7760############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتامنيه عصام صبره السيد34123
7860############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتامنيه محمد محمود امين34124
7760############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتامنيه ناصر البدرى هاشم34125
7557############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاميره اشرف احمد صديق34126
7156############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاميره كمال شعبان عبد هللا34127
7760############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاميره محمود محمد حسن34128
7660############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاميره نور الدين عشري محمود34129
7049############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتانجي السيد احمد السيد34130
7359############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتايمان جاد الرب احمد عثمان34131
7560############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتايمان طه كامل على34132
7060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتايه احمد علي عطيه34133
7760############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتايه احمد هاشم احمد34134
6037############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتايه حماده حمدان احمد34135
6333############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتايه عاطف عبد الحميد احمد34136
6833############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتايه عالء البدرى عبد الرحيم34137
ه على عبد الحميد حسن34138 7858.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتاي
7758.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتايه علي احمد حافظ34139
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7459############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتايه عماد حمدى عبد العزيز34140
6950############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتايه محمد على بخيت34141
7960############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتايه محمد فوزي احمد34142
4030############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتايه مشهدى ابو السعود عبد المقصود34143
7555############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتايه منصور سليم مرسي34144
7854############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتبسمله خالد هاشم احمد34145
7755############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتبسمله محمد عيسي محمد34146
78.558############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتبسمه السيد خليل السيد34147
5841############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتبسمه سعد حسين سعد34148
6451############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتبسمه محمود السيد سليم34149
7758############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتبسنت وائل احمد قدرى محمد ثابت34150
7960############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتتبارك محمد حامد عبد الاله34151
78.560############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتتسنيم حسنى الكحالوى ابو المجد34152
78.558############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتتسنيم عبد المنعم حسن محمد34153
7857############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتتسنيم ناصر خليفه محمود34154
5337############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتتهاني رمضان فوزى احمد34155
6236############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتتؤه رجب زهري عبد العال34156
7045############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتجماالت اشرف عبد الموجود عبد الظاهر34157
7641############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتجهاد ماهر زغلول عبد الخالق34158
7847############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتجيهان محمد احمد عبد المجيد34159
4030############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتحبيبه ابراهيم السيد عبد الاله34160
7646############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتحبيبه احمد عبد الرحيم معمر34161
8059############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتحبيبه احمد قاسم حامد34162
79.558############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتحبيبه احمد ناصر احمد34163
5533############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتحبيبه السيد ابو الحمد سرور34164
6934############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتحبيبه خلف محمود عبد الرحيم34165
8058############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتحبيبه خيري محمد حسين34166
7849############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتحبيبه صالح عبد الخالق امين34167
7650############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتحبيبه محمد احمد مصطفى34168
78.559############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتحبيبه ممدوح عبد الحميد احمد34169
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7036############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتحبيبه مؤمن محمد فوزي محمد34170
6339############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتحبيبه ناصر عبد القادر عبد هللا34171
78.558############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتحبيبه ياسر انور احمد34172
7241############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتحسناء االمام محمد محمد34173
7539############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتحسناء ايمن حامد رباب34174
7546############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتخلود اشرف احمد محمد34175
7858############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتخلود خالد صالح حافظ34176
7550############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتخلود ياسر الحيدرى عبد الرحيم34177
7853############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتداليا فرج طه مرسي34178
7341############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتدميانه قدرى سمير سعدهللا34179
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتدنيا التايب حسن عبد الحميد34180
7336############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتدنيا حسن ناصر ربيعي34181
ل السيد عبد الجابر34182 7039############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتدنيا وائ
6938############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتدهب عبده حامد عبد الخالق34183
6736############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتدينا عبد الاله زكى عبد الاله34184
7958############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتدينا كمال محمد حسنين34185
7754############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتدينا يسرى محمد عبد الرحيم34186
5938############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتراندا خميس رشاد محمد34187
يا اشرف حنفى يوسف34188 6844############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتران
7747############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترانيا زين العابدين خلف محمد34189
7339############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترانيا محمد عوض محمد34190
7155############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترحاب الباشا رشاد البدري34191
78.558############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترحاب السيد جالل عبد الحميد34192
8040############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترحاب كرم ابو اليزيد احمد34193
78.560############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترحمه احمد فاروق محمد34194
78.559.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترحمه اشرف شوقى خلف هللا34195
7852############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترحمه السيد عبد العظيم حمدان34196
7856############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترحمه انور شعبان بكر34197
7860############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترحمه جاد عبد الحميد رسالن34198
6350############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترحمه جمال حلمي احمد34199
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6854############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترحمه حسن هاشم حسن34200
8059.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترحمه عبده محمد احمد34201
7754############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترحمه محمود حسين محمود34202
7458.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترحمه ناصر يوسف السيد34203
7860############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترضوه خيري ثابت شعبان34204
7658.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترضوه محمد محمود عبد الرحيم34205
7058############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترضوى الزوكى يوسف احمد34206
7558############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترضوى هانى سيد عبد الرحمن34207
78.557############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترنا اسامه محمد حافظ الجيار34208
78.560############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترنا رفعت ناصر احمد34209
7860############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترنا عادل السيد عطاهللا34210
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترنا عبد العزيز هاشم عبد العزيز34211
7254############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترنا عمر عبده عبد اللطيف34212
78.560############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترنا كمال كامل عبد الاله34213
دا احمد رمضان محمد34214 79.559############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتروي
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترويدا ايمن طه عبد الرازق34215
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترؤى اسماعيل محمد محمود34216
7354############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترؤى علي محمد علي34217
7659############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترؤي عصام حمدي السمان34218
7256############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناترؤي محمد السيد حامد34219
6940############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتريم الجميل السيد احمد34220
6743############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتريم خضيرى عبد الواحد بدوى34221
6941############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتزينب اسعد طه حافظ شهاب34222
6340############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتزينب سمير محمد توفيق34223
7054############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتزينب عادل البدرى على34224
6949############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتساره صالح سليم محمود34225
7860############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتساره عصام عرفه عبد الرحيم متولي34226
7959.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتساره عماد راضى خيله34227
7657############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتساره عمر عبد العزيز عبد العزيز34228
5538############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتساره مرزوق الضبع عبد الحميد34229
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5942############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتسحر منصور السيد محمدين34230
7759############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتسلسبيل طارق انور احمد34231
7658.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتسلمى محمد عصام الدين محمد حامد34232
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتسلمى ياسر صالح السمان34233
7243############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتسلمي خالد محمد عبد الرحمن34234
6849############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتسلوي السيد علي عبد الرحيم34235
5842############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتسما ماهر عبد الهادي السيد34236
7258.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتسمر طارق محمد محمود34237
7558############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتسناء جميل ذكى يوسف34238
7455############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتسندس محمد احمد ابو الوفا34239
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتسها احمد امبارك عباس34240
7860############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتسهى رمضان عبد العاطى جاد34241
7860############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتسهيله صبرى على احمد محمد سلطان34242
7852############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشاهنده احمد رفعت عبد هللا34243
5440############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشذا عبد الحميد طه عبد الحميد34244
7660############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشروق ايمن حسانين عبد العزيز34245
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشهد احمد محمد السمان34246
7454############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشهد احمد محمد حسانين34247
78.559.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشهد جمال محمود احمد34248
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشهد حسن محمد احمد34249
7860############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشهد صابر البدري هاشم34250
7859############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشهد عبد الفتاح هاشم عبد الرحيم34251
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشهد عبد الناصر حمدان على34252
8059############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشهد عالء فوزي خليل34253
7155############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشهد محمود عبد العال عبد الرحمن34254
7254############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشهد ممدوح حامد عبد المجيد34255
78.560############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشهد ممدوح محمود حافظ34256
79.556############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشيماء احمد خليفه احمد34257
79.558############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشيماء اشرف رشاد محمد34258
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشيماء حماده حزين خضراوى34259
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8058############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشيماء خالد شعبان عبد الحافظ34260
6645############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشيماء علي عبد المجيد حسانين34261
ضان ابورحاب34262 7151############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشيماء محمد رم
7659############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشيماء محمود صبره السيد34263
7858############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتشيماء مدحت محمد جاد34264
7858############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتصافيناز ضياءالدين كمال السيد34265
7654############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتصباح جمال حمدى حمدان34266
7857############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتصفاء حسانين محمد حسانين34267
7856############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتضحي رمضان شعبان علي34268
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتعائشه حماده جاد احمد34269
7848############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتعبير صالح هاشم مرزوق34270
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتعلياء الديب محمد خليل34271
7958.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتعلياء العربي علي ابراهيم34272
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتعلياء رجب عطيه عبد المنعم34273
7453############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتعلياء على عبد العزيز اسماعيل34274
7659.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتعهد عاطف سليم علي34275
7758.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفاتن ممدوح ابو الحمد بكر34276
7356############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفاطمه ابو الحسن عبد الجابر حسين34277
6855############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفاطمه احمد حسن اسماعيل34278
7156############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفاطمه اشرف بخيت عبد الرحيم34279
79.558############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفاطمه الزهراء قدري محمد حسين34280
7858############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفاطمه الزهراء ياسر السعودي حسن34281
7155############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفاطمه السيد حمدان عالم34282
7356############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفاطمه حمدى علي حسين34283
6754############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفاطمه حمدي هاشم احمد34284
6649############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفاطمه خالد حامد قناوي34285
7557############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفاطمه رمضان محمد حسين34286
6745############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفاطمه سمير محمد توفيق34287
6047############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفاطمه ضاحى عبد القادر عبد الرحمن34288
6749############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفاطمه طلعت خليل السيد34289
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7455############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفاطمه عبد الفتاح حسانين يونس34290
7860############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفاطمه عماد رمضان محمود34291
7157############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفاطمه كامل حسن على34292
6651############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفاطمه محمد احمد عطيه34293
6148############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفاطمه محمد محمد حسانين34294
8058############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفاطمه هشام محمود عبد العال34295
7555############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفرحه البدري عبد الجابر عالم34296
7452############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتفرحه طارق حافظ احمد34297
6552############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتكريمان علي محمد علي34298
7353############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتلمياء احمد كامل اسماعيل34299
6748############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتلؤه خالد عزت محمد34300
78.558############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمرح اشرف بدري محمد34301
7154############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمروه ابو الحجاج عبد المحسن محمد34302
78.560############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمروه رمضان شعبان علي34303
6139############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمروه محمد ثابت احمد34304
6639############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمروه محمود رشاد محمود34305
7858############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمريم احمد عبد الحميد احمد34306
7554############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمريم اشرف كامل عبد الحميد34307
7047############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمريم بخيت ذكى فهيم34308
7759############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمريم خالد احمد عبد الرحمن34309
6550############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمريم رفعت حلمي محمود34310
7455############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمريم عادل حسن صديق34311
7548############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمريم عادل عزمى عازر34312
7247############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمريم عالء صديق ابراهيم34313
7658############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمريم محمد ثابت احمد34314
71.549############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمريم محمد خلف ابراهيم كفافي34315
78.556############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمريم محمد رجب عبد الحمبد34316
7243############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمريم ناصر عثمان محمد34317
6848############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمريم هشام محمد محمود34318
7557############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتملك السيد ابو الوفا عبد المجيد34319

(576)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

6853############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتملك ايمن محمد حسين34320
7247############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتملك حمدى حماده عبد الرحيم34321
6338############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتملك راشد حمدان صديق34322
7454############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتملك رافت كامل عبد الحميد34323
7456############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتملك ضاحى عبد الحميد عبد الغفار34324
7456############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتملك عادل احمد يوسف34325
6245############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتملك عادل الديوشى حسين34326
6749############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتملك عبد العال احمد عبد العال34327
7256############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتملك عالء عبد الحميد صابر34328
75.556############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتملك عمر فتحي علي34329
7859############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتملك قدري فاضل عبد اللطيف34330
7658############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتملك محمد خلف محمد34331
6953############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتملك محمد صابر ابراهيم34332
5051############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتملك محمود حمدان على34333
7756############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتملك محمود ناصر احمد34334
7959.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتملك ناصر حامد على34335
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتملك هشام السيد عبد الرازق34336
7151############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتملك ياسر عبد الرحيم عبد العزيز34337
6848############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنار البدري صالح ابراهيم34338
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنار حازم عشري ثابت34339
7346############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنار حماده البدري احمد34340
7140############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنار محمد خلف حمدان34341
7658.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنار محمد عيد حامد34342
7657############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا احمد السيد محمد محمد34343
7353############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا احمد صابر احمد34344
6748############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا احمد مجدى احمد دياب محمد34345
7759############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا احمد محمد عبد الاله34346
7960############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا احمد محمود عبده34347
7658############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا احمد مرسى احمد34348
7045############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا اشرف احمد جاد هللا34349
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7860############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا اشرف عبد الفتاح احمد34350
78.560############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا اشرف فتحى عباس34351
7859############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا الشمندى احمد ابراهيم34352
7758############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا ايمن علم الدين حافظ34353
6953############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا جمال عبد الهادى يوسف34354
6248############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا زكي ثابت عطاهلل34355
8056############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا عامر سعد عبد المجيد34356
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا عبد الحميد خليفه ابراهيم34357
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا عرفه احمد حسين34358
7958.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا عالء الدين خليل محمود34359
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا عماد حمدي السمان همام34360
7755############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا فارس علي حمدان34361
79.560############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا كمال صابر محمد34362
7959############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا محمد ابو الفتوح عبد العزيز34363
79.560############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا محمد العارف محمد34364
7860############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا محمد جعفر احمد34365
79.560############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا محمد حماده عبد هللا34366
7657############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا محمد ناصر عبد الحميد34367
7858############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا محمود محمد حسانين34368
8059############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا ممدوح ثابت محمد34369
6046############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا منتصر احمد عبد الحميد34370
78.558############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا ناجح صابر حمدلن34371
78.558############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه هللا ياسر خلف حسانين34372
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه ايمن محمود اسيد34373
8059############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه بدر حسان عبد هللا34374
7153############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه سيد خلف ابراهيم34375
6842############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه طلعت عبد الحفيظ حافظ34376
7856############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه علي ثابت عيسي34377
7860############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنه محمود محمد دسوقي34378
7757############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمنيره صفوت حافظ محمد34379
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7657############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمهرائيل ماجد صبحى منصور34380
8057############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمى ابراهيم علي عبد العزيز34381
7959############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمى احمد ابو الحمد عبد الموجود34382
8059############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمى عماد سعد محمد34383
7555############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمى عمرو عبد اللطيف عبد المجيد34384
5842############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمى محمود حمدان على34385
7958############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمى مكارم السيد محمد34386
7458############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمى ناصر ابو اليزيد عبد الرحمن34387
7356############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمياده محمد عبد المجيد السيد34388
7858############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتمياده نصر عبد الفتاح نصر34389
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتميار حسن خلف عبد الحميد34390
7853############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتميار عصام احمد محمود34391
7255############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتميار عالء محمد علي34392
5845############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتميرا سامح نصحي رزق هللا34393
7049############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتناريمان عبد الحميد احمد عبد الحافض34394
7858############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتنائله عبد الفتاح محمد سليم34395
6049############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتندا اشرف ثابت احمد34396
6340############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتندا اشرف يوسف احمد34397
7858############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتندا رمضان هاشم عبد المجيد34398
7757############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتندى سمير احمد الرفاعى عبد الصادق34399
7857############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتندى عادل محمود عبد الاله34400
6538############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتندى عبد العال ابو القاسم السيد34401
7556############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتندى هانى محمد هاشم34402
7757############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتندى وليد احمد عبد العال34403
عال احمد34404 7047############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتندي احمد عبد ال
6756############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتندي السيد احمد مطاوع34405
7859############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتندي رمضان علي حسن34406
7550############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتندي سامح ناصر السيد34407
7654############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتندي عماد كامل عساف34408
7859############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتندي محمد محمود علي34409
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7960############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتنرمين محمد احمد محمد34410
6240############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتنسمه عاطف عبد الحميد احمد34411
7158############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتنشوي رضوان احمد رضوان34412
7347############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتنهى احمد حامد محمد34413
7760############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتنور الهدي ايمن القدري امين34414
ضوان34415 7056############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتنور حمدي احمد ر
6042############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتنور على احمد فاوى34416
6846############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتنوره احمد العارف احمد34417
5441############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتنورهان ابو الحمد احمد محمد34418
6139############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتنورهان السيد رجب عساف34419
6951############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتنورهان جمال عبد القادر عبد هللا34420
6542############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتنورهان حموده حنفي ابراهيم34421
5337############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتنورهان رجب عبد الواحد محمد34422
7858.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتنورهان عثمان محمد عثمان34423
6635############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتنورهان عصام محمود محمدعاشور34424
5751############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتنورهان محمد بسراوي محمد34425
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتنورهان ناصر كامل محمود البحيري34426
6753############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتنورهان هانى زكى على34427
6453############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتنيره عمر محمد حامد34428
7053############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهاجر ايمن السيد ابو العال34429
7160############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهاجر ايمن خلف محمود34430
7958############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهاجر جميل محمد عباس34431
7657############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهاجر خالد السيد الدردير34432
6351############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهاجر رمضان محمود عبد الرحمن34433
7151############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهاجر شعبان محمد علي34434
79.560############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهاجر عالء عبد الحفيظ محمد34435
7659############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهاجر محمد حفنى احمد34436
78.560############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهاجر محمد صابر محمود34437
7758.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهاجر محمد هاشم رضوان34438
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهاجر محمود جاب هللا عبد العزيز34439
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6144############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهاجر محمود ناصر احمد34440
6239############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهاجر ممدوح محمد موسى34441
7857############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهاجر نور الدين حافظ احمد34442
6655############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهايدى مرتضى السيد عبد الاله34443
6137############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهبه رفعت صديق محمد34444
7557############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهبه طارق حمدان رضوان34445
5844############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهبه عصام زكى محمد34446
7658############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهدير حسين صابر معداوى34447
8060############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهدير عبد الناصر عبد المتعال محمد34448
7759.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهدير عزالدين حسن السيد34449
7860############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهدير ناصر ابو الحمد دياب34450
7959.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتهند محمد خلف احمد34451
7458.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتوسام اشرف احمد حسن34452
7350############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتوسام هاني عبد العال مرسي34453
7355############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتوعد هاشم حافظ هاشم34454
7658.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتوفاء ضاحى منصور احمد34455
7258.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتوالء احمد محمد عبد الحميد34456
7355############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتوالء خليفه محمد سليم34457
6454############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتوالء رفعت السمان مشهدى34458
7759############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتيارا ايمن احمد حمدان34459
7757############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتيارا جمال مصطفى عبد العال34460
6856############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتياسمين حسنى شعبان ذكى34461
7253############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتياسمين خالد المصري علي34462
7858############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتياسمين خالد متولي محمد34463
4640############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتياسمين عبد الاله ثابت محمد34464
7759.5############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتياسمين محمد رمضان حامد34465
7448############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتياسمين محمد طه محمد34466
6652############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتياسمين محمد فوزي عبد الرحمن34467
7759############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتياسمين محمود ثابت عرفه34468
7858############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتياسمين منصور ناصر ربيعى34469
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7054############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتياسمين ناصر خليل ابراهيم34470
7050############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتيسرا عبد الرحيم صابر احمد34471
6345############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتيمنى وليد فتحى حسين34472
7756############اخميمالسادات ع المشتركةابرام بخيت بولس شاكر34473
7858############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد السيد احمد حامد محمد حسن34474
7656############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد ايمن احمد سيد34475
7355############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد جمال عبد الكريم بكر34476
7758############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد حاتم احمد السيد34477
7858############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد حامد سليم عبد الحافظ34478
6039############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد حسن جمال احمد34479
5842############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد خيرى محمد فرج34480
7357############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد رجب محمد خليفه34481
7658.5############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد رجب محمد محمود34482
7753############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد صابر محمد السيد34483
6739############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد صابر محمد عبد الرحمن34484
7859############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد صبرى محمد احمد34485
8060############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد عبد الاله فوزي عارف34486
7657############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد عصام حامد محمود34487
8058############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد عصام عبد الكريم على34488
7247############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد كمال ثابت كامل34489
7452############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد كمال محمد بسراوى34490
6740############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد محمد صادق عبد الاله34491
7959############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد محمود مصطفى عبد الكريم34492
صطفى كامل على34493 7658############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد م
7549############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد ناصر هاشم محمود34494
7345############اخميمالسادات ع المشتركةاحمد ياسر فوزي احمد34495
7744############اخميمالسادات ع المشتركةاسامه على خلف هللا عبد العزيز34496
7854############اخميمالسادات ع المشتركةاسامه قدري علي مصطفي34497
7042############اخميمالسادات ع المشتركةاسالم صابر عزوز احمد34498
7758.5############اخميمالسادات ع المشتركةاسالم عبد الناصر حمدى محمد34499
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6939############اخميمالسادات ع المشتركةالبدري كمال حامد محمد34500
7446############اخميمالسادات ع المشتركةالسيد عارف السيد مصطفي34501
7351############اخميمالسادات ع المشتركةاندرو بخيت شفا ميخائيل34502
7248############اخميمالسادات ع المشتركةانس حسين طه جاد34503
7457############اخميمالسادات ع المشتركةبدر رجب سليم عبد الحافظ34504
7457############اخميمالسادات ع المشتركةبدرالدين صابر قاسم حسين34505
6540############اخميمالسادات ع المشتركةبسام محمد عبد العال خلف هللا34506
6838############اخميمالسادات ع المشتركةبهاء خالد على محمد34507
6839############اخميمالسادات ع المشتركةتوماس ادور تامر جبره34508
6743############اخميمالسادات ع المشتركةثابت يحيى ثابت صديق34509
7758############اخميمالسادات ع المشتركةجمال احمد عمران محمد34510
7448############اخميمالسادات ع المشتركةحسام السيد عبد العظيم مصطفى34511
7657############اخميمالسادات ع المشتركةحسام حمدى احمد السيد34512
7556############اخميمالسادات ع المشتركةحسن محمد حسن حامد34513
6040############اخميمالسادات ع المشتركةحسين على ابو القاسم احمد34514
7859.5############اخميمالسادات ع المشتركةرائد راجى منصور عبيد34515
7158############اخميمالسادات ع المشتركةرفاعى السيد كمالى رفاعى34516
7757############اخميمالسادات ع المشتركةزياد احمد صابر احمد34517
78.558.5############اخميمالسادات ع المشتركةزياد احمد محمود خليل34518
6645############اخميمالسادات ع المشتركةزياد الخطيب السيد نور34519
6549############اخميمالسادات ع المشتركةزياد القذافى عبد الحميد محمد34520
6245############اخميمالسادات ع المشتركةزياد على احمد على34521
اد فوزى عبد الحميد رضوان34522 6146############اخميمالسادات ع المشتركةزي
7157############اخميمالسادات ع المشتركةزياد محمد جادالكريم سليمان34523
7558############اخميمالسادات ع المشتركةزياد محمد كامل محمد34524
7458############اخميمالسادات ع المشتركةزياد ياسر خليفه السيد34525
7050############اخميمالسادات ع المشتركةسفين عصام فوزى حكيم34526
7858############اخميمالسادات ع المشتركةسفين هانى فوزى كامل34527
7457############اخميمالسادات ع المشتركةسيد عوض سيد احمد34528
5939############اخميمالسادات ع المشتركةسيف احمد حمدان البدرى34529
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6144############اخميمالسادات ع المشتركةشريف ابو القاسم علي مصطفي34530
7355############اخميمالسادات ع المشتركةطارق علي عالم ابراهيم34531
5946############اخميمالسادات ع المشتركةطارق محمود عبد اللطيف محمد34532
6753############اخميمالسادات ع المشتركةطه احمد عطيه عبد المنعم34533
5645############اخميمالسادات ع المشتركةعبد الرحمن اشرف ابو الجود محمد34534
7660############اخميمالسادات ع المشتركةعبد الرحمن محمد محمود احمد34535
6941############اخميمالسادات ع المشتركةعبد الرحمن محمد محمود محمد34536
7758############اخميمالسادات ع المشتركةعبد الرحمن محمد محمود مهنى34537
7557############اخميمالسادات ع المشتركةعبد الرحمن ممدوح خلف هللا محمد34538
عبد34539 الرحيم عبد اللطيف عبد الرحيم عبد 7255############اخميمالسادات ع المشتركةاللطيف
7754############اخميمالسادات ع المشتركةعبد هللا ابو بكر حامد قاسم34540
7655############اخميمالسادات ع المشتركةعبد هللا احمد ابو زيد اسماعيل34541
7244############اخميمالسادات ع المشتركةعبد هللا احمد محمد خلف34542
7344############اخميمالسادات ع المشتركةعبد هللا عصام عزوز احمد34543
7046############اخميمالسادات ع المشتركةعبد هللا مجدى غريب بخيت34544
7154############اخميمالسادات ع المشتركةعبد هللا محمد رزق محمد34545
78.554############اخميمالسادات ع المشتركةعبد هللا منصور عبد الرحيم محمد34546
6543############اخميمالسادات ع المشتركةعز الدين ابراهيم زين الدين ابراهيم34547
7750############اخميمالسادات ع المشتركةعلى زين العابدين احمد رضوان34548
7856############اخميمالسادات ع المشتركةعمر حمدي محمد السيد34549
7748############اخميمالسادات ع المشتركةعمر محمد ابوبكر فوزى34550
7757############اخميمالسادات ع المشتركةعمر محمود صادق خلف34551
7652############اخميمالسادات ع المشتركةعمرو خالد ابراهيم محمد34552
7642############اخميمالسادات ع المشتركةعمرو على محمد حسين34553
7546############اخميمالسادات ع المشتركةعمرو يحيى ثابت صديق34554
7747############اخميمالسادات ع المشتركةفارس مهدلى محمد السيد34555
7345############اخميمالسادات ع المشتركةفيصل محمد خلف ابو العال34556
7658############اخميمالسادات ع المشتركةكريم حسن محمود دياب34557
79.560############اخميمالسادات ع المشتركةكريم شحاته رجب رشوان34558
7353############اخميمالسادات ع المشتركةكريم عادل فهمى بطرس34559

(584)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7156############اخميمالسادات ع المشتركةكريم عاطف حسانين احمد34560
6948############اخميمالسادات ع المشتركةكريم عبد الراضى شيخون عبد الرحمن34561
6347############اخميمالسادات ع المشتركةكريم نور احمد فرج34562
6448############اخميمالسادات ع المشتركةكيرلس رشاد اسحق حكيم34563
6245############اخميمالسادات ع المشتركةكيرلس سامى عدلى محروس34564
8060############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد احمد ابو الحجاج احمد34565
78.557############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد احمد جاد رشوان34566
7557############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد اشرف على محمد34567
6356############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد السيد محسن جوده34568
7655############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد حربي ابو اليزيد عبد الراضي34569
7859############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد حسني حسان عبد الحميد34570
ت محمد محمود34571 7854############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد راف
6251############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد رمضان حامد محمد34572
7648############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد زكريا محمد عبد الحميد34573
7548############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد صابر رجب عبد المجيد34574
7960############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد صالح عبد الظاهر عبد العزيز34575
7858############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد طه محمود محمد34576
6656############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد عصام حلمي عبد المجيد34577
7749############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد عالء عبد الهادى احمد34578
7039############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد عوض يوسف عبد الرحيم34579
7241############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد قناوى احمد عبد العزيز34580
7851############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد كرم يوسف حسن34581
6045############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد ممدوح محمد عبد الرحمن34582
7759.5############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد منصور شعيب عبد المجيد34583
7759############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد هانى محمد رمضان هاشم34584
7559.5############اخميمالسادات ع المشتركةمحمد يحيى ماهر السيد34585
7759.5############اخميمالسادات ع المشتركةمحمود احمد اسماعيل السمان34586
7557############اخميمالسادات ع المشتركةمحمود احمد بخيت خليفه34587
5938############اخميمالسادات ع المشتركةمحمود السيد رمضان حسين34588
6439############اخميمالسادات ع المشتركةمحمود السيد قدرى هاشم34589

(585)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

6141############اخميمالسادات ع المشتركةمحمود الضبع السيد عبد الرحمن34590
6938############اخميمالسادات ع المشتركةمحمود القاضى حسانين رفاعى34591
78.560############اخميمالسادات ع المشتركةمحمود حمدي خلف سيد34592
7554############اخميمالسادات ع المشتركةمحمود حمدي عبد الحميد احمد34593
7658############اخميمالسادات ع المشتركةمحمود عصام البدرى احمد34594
7658.5############اخميمالسادات ع المشتركةمحمود عالء عبد الكريم عبد الرحمن34595
5846############اخميمالسادات ع المشتركةمحمود كامل محمود محمد34596
6650############اخميمالسادات ع المشتركةمحمود محمد عبد الاله محمد34597
6347############اخميمالسادات ع المشتركةمحمود منتصر عزالدين مصطفى34598
7255.5############اخميمالسادات ع المشتركةمحمود نور حمدان محمد34599
ضان السيد34600 دين رم 6639############اخميمالسادات ع المشتركةمحمود نورال
7049############اخميمالسادات ع المشتركةمروان زين العابدين عبد هللا السمان34601
7652############اخميمالسادات ع المشتركةمشعل على عبد هللا احمد34602
7148############اخميمالسادات ع المشتركةمصطفى حمدى عبد الحفيظ محمد34603
7256############اخميمالسادات ع المشتركةمصطفى خالد على محمد34604
7454############اخميمالسادات ع المشتركةمصطفى خلف كامل عبد الرحيم34605
7657############اخميمالسادات ع المشتركةمصطفى عبد الراضى هاشم عبد الحميد34606
7557############اخميمالسادات ع المشتركةمصطفى ناصر ثابت عثمان34607
7454############اخميمالسادات ع المشتركةمصطفي صابر عبد العزيز احمد34608
7655############اخميمالسادات ع المشتركةمصطفي علي حلمي عبد الرحمن34609
7657.5############اخميمالسادات ع المشتركةمصطفي محسن عرفه عبد الحميد34610
7659.5############اخميمالسادات ع المشتركةمصطفي محمد ابو القاسم صابر34611
6754############اخميمالسادات ع المشتركةمعاذ خيرى السيد محمد34612
7557############اخميمالسادات ع المشتركةمعاذ ناصر عبد ربه عبد الرحمن34613
يعي كامل حمدان34614 7748############اخميمالسادات ع المشتركةمعتز رب
7458.5############اخميمالسادات ع المشتركةمعتز محمد عالم مصطفى34615
6441############اخميمالسادات ع المشتركةمينا عوض ظريف لبيب34616
6947############اخميمالسادات ع المشتركةنعمان مصطفي احمد محمد34617
5738############اخميمالسادات ع المشتركةهانى نشات فوزى ذكى34618
7054############اخميمالسادات ع المشتركةهشام صابر هاشم جوده34619
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6845############اخميمالسادات ع المشتركةهشام طلعت صالح عبد اللطيف34620
6946############اخميمالسادات ع المشتركةياسين محمود احمد عبد الموجود34621
7146############اخميمالسادات ع المشتركةيسن عامر يسن عبد الرحيم34622
6638############اخميمالسادات ع المشتركةيوسف احمد محمد عبد الموجود34623
5833############اخميمالسادات ع المشتركةيوسف اشرف يوسف محمد34624
7458############اخميمالسادات ع المشتركةيوسف حمدى يوسف محمد34625
7658############اخميمالسادات ع المشتركةيوسف حمدي خلف جاد34626
6843############اخميمالسادات ع المشتركةيوسف عاطف ابو اليزيد غانم34627
6837############اخميمالسادات ع المشتركةيوسف عبده رسالن محمد34628
7556############اخميمالسادات ع المشتركةيوسف عزت يوسف مصطفي34629
7960############اخميمالسادات ع المشتركةيوسف محمد احمد علي34630
7434############اخميمالسادات ع المشتركةيوسف محمود احمد عبد اهللا34631
77.560############اخميمالسادات ع المشتركةابتسام فتحى حامد قاسم حنفى34632
7657############اخميمالسادات ع المشتركةاروى محسن عباس ابراهيم34633
7450############اخميمالسادات ع المشتركةاريج محمود عبد الرحيم عبد الظاهر34634
7051############اخميمالسادات ع المشتركةاسراء حربى محمد حسن34635
6341############اخميمالسادات ع المشتركةاسراء رمضان حسن رفاعى34636
7150############اخميمالسادات ع المشتركةاسراء علي صديق حسن34637
7553############اخميمالسادات ع المشتركةاسماء احمد عبد الحميد عبد الرحمن34638
7858.5############اخميمالسادات ع المشتركةاسماء السيد خلف جوده34639
7759############اخميمالسادات ع المشتركةاسماء السيد كمال محمد34640
7659.5############اخميمالسادات ع المشتركةاسماء زكريا عبد العزيز احمد34641
79.560############اخميمالسادات ع المشتركةاسماء نور الدين علي محمود34642
7053############اخميمالسادات ع المشتركةاكرام محمود حسن عبد هللا34643
6746############اخميمالسادات ع المشتركةاالء حربى ابو المجد ابو طالب34644
7859.5############اخميمالسادات ع المشتركةاالء زكريا حامد احمد34645
7759############اخميمالسادات ع المشتركةاالء على خلف محمد34646
6543############اخميمالسادات ع المشتركةاالء محمد عبد الحميد محمد34647
6145############اخميمالسادات ع المشتركةامنيه ناصر توفيق قاسم34648
7359############اخميمالسادات ع المشتركةايات بسيونى محمود ابراهيم34649
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7254############اخميمالسادات ع المشتركةايات نور الدين ابو زيد سليم34650
7960############اخميمالسادات ع المشتركةايمان خلف ثابت محمود34651
8060############اخميمالسادات ع المشتركةايه اسامه حفنى عبد اللطيف34652
7859.5############اخميمالسادات ع المشتركةايه حامد عبد العليم شرقاوى34653
7142############اخميمالسادات ع المشتركةايه حمدى احمد اسماعيل34654
7248############اخميمالسادات ع المشتركةايه خالد صابر جاد34655
7558############اخميمالسادات ع المشتركةايه عاطف خلف محمد34656
7557############اخميمالسادات ع المشتركةايه عزت صالح عبد اللطيف34657
7658.5############اخميمالسادات ع المشتركةايه محمود عبيد عثمان34658
7656############اخميمالسادات ع المشتركةايه ناصر محمد جوده34659
7859############اخميمالسادات ع المشتركةبسمله احمد خلف احمد34660
6854############اخميمالسادات ع المشتركةبسمله خالد محمد رمضان هاشم34661
7448############اخميمالسادات ع المشتركةبسمه رمضان عبد العزيز محمد34662
7759############اخميمالسادات ع المشتركةبسينه علي اسماعيل السيد34663
6741############اخميمالسادات ع المشتركةتقى رمضان محمد محمد34664
6245############اخميمالسادات ع المشتركةحبيبه بهاء محمد احمد34665
7552############اخميمالسادات ع المشتركةحبيبه سامح ربيع حامد34666
7859############اخميمالسادات ع المشتركةحبيبه محمد البدري حسن34667
7960############اخميمالسادات ع المشتركةحبيبه محمد محمود ابراهيم34668
7860############اخميمالسادات ع المشتركةحنين السيد محمد السيد34669
7558############اخميمالسادات ع المشتركةحنين محمد الصغير عبد الاله34670
78.560############اخميمالسادات ع المشتركةخلود محروس يسن مرسى34671
6839############اخميمالسادات ع المشتركةداليا حسام الدين محمد هاشم34672
6538############اخميمالسادات ع المشتركةداليا عصام كامل ابراهيم34673
7958.5############اخميمالسادات ع المشتركةداليا على عبد الاله السمان34674
ضى صبحى جاد34675 6647############اخميمالسادات ع المشتركةدميانه را
6242############اخميمالسادات ع المشتركةدميانه رفعت زكرى ميخائيل34676
6747############اخميمالسادات ع المشتركةدميانه روميل حشمت رمزى34677
7258############اخميمالسادات ع المشتركةدنيا ايمن احمد مزيد34678
6750############اخميمالسادات ع المشتركةدنيا حفني محمود عبد العزيز34679
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7256############اخميمالسادات ع المشتركةدنيا عبد هللا احمد حامد34680
7152############اخميمالسادات ع المشتركةدنيا ناصر عبد الحفيظ احمد34681
6248############اخميمالسادات ع المشتركةدينا ابراهيم ربيعى شيخون34682
7254############اخميمالسادات ع المشتركةدينا احمد يوسف احمد34683
7451############اخميمالسادات ع المشتركةدينا رجب محمد محمد34684
7551############اخميمالسادات ع المشتركةدينا سليم ابراهيم سليم34685
7454############اخميمالسادات ع المشتركةرباب ايمن حامد خلف34686
72.552############اخميمالسادات ع المشتركةرتاج سامح عبد الرازق محمد34687
7457############اخميمالسادات ع المشتركةرحمه احمد عبد الحفيظ السيد34688
6446############اخميمالسادات ع المشتركةرحمه شعبان السيد ابو الحسن34689
7042############اخميمالسادات ع المشتركةرحمه محمود محمد السمان34690
6753############اخميمالسادات ع المشتركةرحمه ناصر علي جاد34691
6944############اخميمالسادات ع المشتركةرضوه اسعد حمدان احمد34692
7255############اخميمالسادات ع المشتركةرضوه طارق علي محمد34693
6236############اخميمالسادات ع المشتركةرغده فرج عبد الرحمن محمد34694
6248############اخميمالسادات ع المشتركةرنا على عبد الحميد على34695
7352############اخميمالسادات ع المشتركةروان ابو الحمد عالم ابراهيم34696
6748############اخميمالسادات ع المشتركةروان حشمت محمد عبد الحميد34697
6856############اخميمالسادات ع المشتركةروان عصام رفاعي احمد34698
6953############اخميمالسادات ع المشتركةروان محمد حسان ابراهيم34699
7759.5############اخميمالسادات ع المشتركةروان ناصر عبد الظاهر سليم34700
6758############اخميمالسادات ع المشتركةروفيدا شعبان عبد العزيز عبد الحافظ34701
يدا عالء يوسف عباس34702 7658############اخميمالسادات ع المشتركةروف
7860############اخميمالسادات ع المشتركةريم احمد محمود عبد الحميد34703
7557############اخميمالسادات ع المشتركةريهام احمد حلمى حمدان34704
نب حسانين شبيب سليم34705 7555############اخميمالسادات ع المشتركةزي
6948############اخميمالسادات ع المشتركةزينب حمدان تمام مهران34706
8060############اخميمالسادات ع المشتركةزينب عبد الرءوف احمد عبد الرحمن34707
7652############اخميمالسادات ع المشتركةزينب فتحي محمد الجالس34708
7545############اخميمالسادات ع المشتركةساره محمود نور الدين عبد الحميد34709
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7660############اخميمالسادات ع المشتركةسحر مدحت محمد السمان34710
7457############اخميمالسادات ع المشتركةسلسبيل عالء خضيرى محمود34711
7960############اخميمالسادات ع المشتركةسلمى حمدى سالم محمد34712
7756############اخميمالسادات ع المشتركةسلمي جمال عبد الجابر محمد34713
8060############اخميمالسادات ع المشتركةسمر اسامه صالح احمد34714
79.560############اخميمالسادات ع المشتركةسمر هالل شعبان حسين34715
7658############اخميمالسادات ع المشتركةشذا عالء الدين محمد عبد الموجود34716
7051############اخميمالسادات ع المشتركةشذى عمر احمد احمد34717
7858############اخميمالسادات ع المشتركةشريفه احمد كمال الدين عبد الموجود34718
7657############اخميمالسادات ع المشتركةشرين محروس حمدان عبد الرحيم34719
7659############اخميمالسادات ع المشتركةشهد احمد السيد محمد34720
7652############اخميمالسادات ع المشتركةشهد احمد محمد صديق34721
79.559.5############اخميمالسادات ع المشتركةشهد ايمن عبد العزيز امين34722
7956############اخميمالسادات ع المشتركةشهد حمدى جاد محمد34723
7960############اخميمالسادات ع المشتركةشهد محمود هاشم حمدان34724
7139############اخميمالسادات ع المشتركةشيرين رافت هاشم محمد34725
7653############اخميمالسادات ع المشتركةشيماء اشرف شعبان عبد الرحيم34726
7759############اخميمالسادات ع المشتركةشيماء رجب يونس عبد الرحمن34727
7458############اخميمالسادات ع المشتركةشيماء رفعت بدري حمدان34728
7659############اخميمالسادات ع المشتركةضحى عاطف محمد محمد34729
7060############اخميمالسادات ع المشتركةعزه عبد الحميد ابوحمادى عبد الحميد34730
6737############اخميمالسادات ع المشتركةعلياء صبرى محمد رفاعى34731
7148.5############اخميمالسادات ع المشتركةغاده رجب فتحي عبد الرحمن34732
7858############اخميمالسادات ع المشتركةغيداء علي عبد  الجابر السيد34733
راهيم السيد احمد34734 7656############اخميمالسادات ع المشتركةفاطمه اب
7757############اخميمالسادات ع المشتركةفاطمه احمد خلف قبيصى34735
7352############اخميمالسادات ع المشتركةفاطمه الزهراء حمدى خليفه السمان34736
7859.5############اخميمالسادات ع المشتركةفاطمه الزهراء محمد حمدان34737
7348############اخميمالسادات ع المشتركةفاطمه الزهراء محمد سالمان عبد الرحيم34738
7757############اخميمالسادات ع المشتركةفاطمه رجب يونس عبد الرحمن34739
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7145############اخميمالسادات ع المشتركةفاطمه صالح مهدى عبد الموجود34740
7548############اخميمالسادات ع المشتركةفاطمه فتحي محمد الجالس34741
7358############اخميمالسادات ع المشتركةفاطمه محمود صادق خلف34742
7557############اخميمالسادات ع المشتركةفاطمه منصور محمد محمد34743
7456############اخميمالسادات ع المشتركةفرح السيد محمد الجالس34744
7251############اخميمالسادات ع المشتركةفرحه اشرف عشرى حامد34745
7350############اخميمالسادات ع المشتركةفرحه السيد احمد محمد34746
6544############اخميمالسادات ع المشتركةفرحه رمضان محمد احمد34747
7345############اخميمالسادات ع المشتركةفيروز عصام محمد عبد العزيز34748
7656############اخميمالسادات ع المشتركةلؤا صبرى احمد هاشم34749
6540############اخميمالسادات ع المشتركةمروه خيرى جوده محمود34750
7245############اخميمالسادات ع المشتركةمروه عادل مصطفى احمد34751
8060############اخميمالسادات ع المشتركةمروه محروس عبد الرحيم محمد34752
6658.5############اخميمالسادات ع المشتركةمروه ناصر علي محمود34753
راهيم34754 د اب وزي 8060############اخميمالسادات ع المشتركةمريم احمد اب
6248############اخميمالسادات ع المشتركةمريم احمد صديق محمد34755
6254############اخميمالسادات ع المشتركةمريم عالء ناصر خليفه34756
7551############اخميمالسادات ع المشتركةمريم مجدى مساك نصرهللا34757
7046############اخميمالسادات ع المشتركةمريم محمد الديب حسن34758
7556############اخميمالسادات ع المشتركةمريم محمد الصغير عبد الاله34759
7759############اخميمالسادات ع المشتركةمريم محمد محمد حسين34760
7557############اخميمالسادات ع المشتركةمريم مؤمن عبد الغني السمان34761
7146############اخميمالسادات ع المشتركةملك محمد زين العابدين حمدان34762
7759.5############اخميمالسادات ع المشتركةملك محمد عبيد عبد الاله34763
6749############اخميمالسادات ع المشتركةمنار صبري عبد الفتاح عبد هللا34764
6448.5############اخميمالسادات ع المشتركةمنار محمد محمد محمد34765
7759.5############اخميمالسادات ع المشتركةمنار محمود محمد جاد34766
6954############اخميمالسادات ع المشتركةمنار ناصر محمد مصطفى34767
6752############اخميمالسادات ع المشتركةمنايا احمد انور ابراهيم34768
8060############اخميمالسادات ع المشتركةمنه احمد حفني احمد34769
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7858############اخميمالسادات ع المشتركةمنه هللا ابو القاسم عباس احمد34770
79.560############اخميمالسادات ع المشتركةمنه هللا حماده خلف هللا احمد شعراوى34771
78.560############اخميمالسادات ع المشتركةمنه هللا حماده شعبان حسن34772
7660############اخميمالسادات ع المشتركةمنه هللا سيد محمد فرغلي34773
7760############اخميمالسادات ع المشتركةمنه هللا عادل السيد محمد34774
7760############اخميمالسادات ع المشتركةمنه هللا نورالدين ابو الوفا عبد المجيد34775
7258############اخميمالسادات ع المشتركةمنه رجب مختار خالف34776
7256############اخميمالسادات ع المشتركةمنه منتصر خلف محمد34777
7050############اخميمالسادات ع المشتركةمنه ناصر عبد الحميد احمد34778
5942############اخميمالسادات ع المشتركةمنى زكى عبد الحافظ محمد34779
7149############اخميمالسادات ع المشتركةمنى محمود محمد مصطفى34780
7459############اخميمالسادات ع المشتركةمني احمد عابدين احمد34781
6342############اخميمالسادات ع المشتركةمها البدرى رمضان سليم34782
7560############اخميمالسادات ع المشتركةمى القرشى حسانين عبد الاله34783
6852############اخميمالسادات ع المشتركةمي جمال احمد حسن34784
ضان محمد34785 7760############اخميمالسادات ع المشتركةمي طارق رم
7658############اخميمالسادات ع المشتركةمي عشرى عبد العليم احمد34786
7758############اخميمالسادات ع المشتركةميار هانى عبد القادر محمد34787
6755############اخميمالسادات ع المشتركةناهد احمد محمد خلف هللا34788
7751############اخميمالسادات ع المشتركةندا رفعت السيد محمد34789
00############اخميمالسادات ع المشتركةندا عادل عبد الحميد ابراهيم34790
7860############اخميمالسادات ع المشتركةندا محمود محمد خلف هللا34791
7554############اخميمالسادات ع المشتركةندى السيد عاشور خلف34792
7157############اخميمالسادات ع المشتركةندى ايمن محمد حافظ34793
7660############اخميمالسادات ع المشتركةندى حسن عزالعرب على34794
7055############اخميمالسادات ع المشتركةندى حماده رجب جاد34795
7959.5############اخميمالسادات ع المشتركةندى حمدى صديق عبد الحفيظ34796
6053############اخميمالسادات ع المشتركةندى خالد عبد الرحيم عبد الظاهر34797
7557############اخميمالسادات ع المشتركةندى عمر صابر جاد34798
7458############اخميمالسادات ع المشتركةندى محمود كامل محمد34799
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7051############اخميمالسادات ع المشتركةندي حماده حامد محمد34800
6549.5############اخميمالسادات ع المشتركةندي محي الدين صديق قاسم34801
7756############اخميمالسادات ع المشتركةنرمين حمدى هاشم احمد34802
7258############اخميمالسادات ع المشتركةنور محمد حسين هاشم34803
7345############اخميمالسادات ع المشتركةنورالهدى فوزى عبد الرحمن توفيق34804
7048.5############اخميمالسادات ع المشتركةنورهان احمد عبد العزيز امين34805
7347############اخميمالسادات ع المشتركةنورهان عبد الاله سعد عبد الاله34806
7349############اخميمالسادات ع المشتركةنورهان عماد عبد العال يوسف34807
7851############اخميمالسادات ع المشتركةنورهان قدري جمال عبد الناصر34808
7554############اخميمالسادات ع المشتركةنورهان محمد احمد محمد34809
7958.5############اخميمالسادات ع المشتركةنورهان محمد حسن حسانين34810
7849.5############اخميمالسادات ع المشتركةنورهان محمد عبد العزيز محمود34811
7353.5############اخميمالسادات ع المشتركةنيفين وليم نجيب قالده34812
6946############اخميمالسادات ع المشتركةهاجر احمد كمال عبد الحفيظ34813
6941############اخميمالسادات ع المشتركةهاجر اشرف عبد الكريم عيد محمد34814
78.557############اخميمالسادات ع المشتركةهاجر رجب خليفه اسماعيل34815
7440############اخميمالسادات ع المشتركةهاجر عبد المحسن محمد عبد الرحيم34816
7641############اخميمالسادات ع المشتركةهاجر عبد الهادي عبد الغني عبد القادر34817
8060############اخميمالسادات ع المشتركةهاجر كمال احمد محمود34818
7952############اخميمالسادات ع المشتركةهدير احمد محمود عبد الرحمن34819
7956############اخميمالسادات ع المشتركةهنا احمد نصحى عبد الحميد34820
6847############اخميمالسادات ع المشتركةهيام علي حسن عبد الاله34821
8060############اخميمالسادات ع المشتركةهيام يحيي منصور هاشم34822
7860############اخميمالسادات ع المشتركةوسام علي عبد الرسول علي34823
7249.5############اخميمالسادات ع المشتركةوفاء فريد البدرى عثمان34824
7557############اخميمالسادات ع المشتركةيارا احمد محمد البرعى34825
7659############اخميمالسادات ع المشتركةيارا عادل رفعت جاد34826
6950.5############اخميمالسادات ع المشتركةيارا عبد الجابر السيد مصطفي34827
7859############اخميمالسادات ع المشتركةيارا فضل عز الدين مصطفى34828
7960############اخميمالسادات ع المشتركةياسمين احمد بسراوى احمد34829
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7354############اخميمالسادات ع المشتركةياسمين احمد محمد احمد34830
7250############اخميمالسادات ع المشتركةياسمين السيد عالم السيد34831
6846############اخميمالسادات ع المشتركةياسمين جمال حامد محمد34832
7853############اخميمالسادات ع المشتركةياسمين محمد عبد العظيم حسين34833
7858############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عاحمد جميل محمود محمد34834
8059############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عاحمد عبد الحميد خلف هللا عبد الحميد34835
78.557############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عاحمد عبد الرحيم عزوز احمد34836
7960############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عاحمد عبد هللا ابو زيد محمد34837
7858############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عاحمد عبد المجيد رضوان عبد المجيد34838
7054############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عاحمد هشام علي محمد34839
7958############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عحسن عثمان علي حسن34840
7957############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عزياد عماد حسين كامل34841
7857############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عزياد محمد صادق عبد الحميد النقيب34842
78.559############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عسراج الدين فهد فتحى خليفه34843
7859############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عسيف هللا محمد احمد محمد34844
7859############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى ععبد الرحمن عالء الدين سعد على34845
7858############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى ععبد الرحمن كمال السيد محمد34846
7854############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى ععبد هللا ايمن ناصر كامل34847
7556############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى ععبد هللا حمدى ثابت يوسف34848
7960############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى ععبد هللا حمدى عبد الفتاح احمد34849
78.560############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى ععمرو اشرف محمد محمد34850
79.560############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عفارس مؤمن عبد الحميد عبد الاله34851
5945############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عكريم احمد كامل احمد34852
6653############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عمحسن محمود خليفه محمد34853
7158############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عمحمد احمد فهمى ثابت34854
79.558############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عمحمد عبد الرحيم محمد احمد34855
8060############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عمحمد عبد الكريم احمد عبد الكريم34856
7445############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عمحمد هشام علي محمد34857
7655############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عمحمود السيد صادق محمد34858
7457############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عمحمود ايهاب نصحى عبد الكريم المشنب34859
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7958############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عمحمود حماده نجم الدين خلف هللا34860
7958############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عمروان منتصر فخري محمد34861
7859############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عمصطفى عبد القادر شعبان عبد المجيد34862
7154############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عيحيى عبد الرحيم عرفه حمدان34863
5135############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عيحيي زكريا جبرائيل عثمان34864
8060############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عاسراء اسامه جالل عبد اللطيف34865
8058############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عاسراء عمر محمد احمد34866
7655############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عجهاد نور ابو الحمد عبد الرحمن34867
ير فيصل حسين34868 7457############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عحبيبه االم
5437############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عروان حمدى حمدان السيد34869
7959############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عسهيله عصام ناصر احمد34870
78.558############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عشهد صابر حسن عبود34871
79.560############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عشهد هاني ثابت حافظ34872
78.559############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عفاطمه الزهراء شعبان سعد عبد الاله34873
78.560############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عفاطمه بهاء الدين شعبان صابر المشنب34874
7658############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عفاطمه خالد عبد المجيد عبد الظاهر34875
7455############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى علمياء سعد الدين محمد عبد الحميد34876
7458############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عمروه محمود محمد عوض34877
8058############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عمريم محمد صالح محمد34878
7446############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عملك عصام عبد النبي محمود34879
7560############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عمنه هللا عماد خلف احمد34880
7256############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عمنه محمود محمد عبود34881
78.558.5############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عمها السيد حافظ حسين34882
7758############اخميمميريت آمون للتعليم األساسى عنهله عبد المتين محمود عبد الفتاح34883
6147############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسابانوب عماد مراد دانيال34884
6950############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسابراهيم قدرى عبد النعيم عبد الحميد34885
7257############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساحمد انور احمد عطاهللا34886
6054############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساحمد ايمن خضيرى محمد34887
7857############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساحمد ايمن محمود حسين34888
7957############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساحمد حربى عبد الكريم عيد34889
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78.557############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساحمد حمدى عبد الرحيم عبد الرحمن34890
7356############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساحمد خالد احمد عبد الظاهر34891
7249############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساحمد رجب عبد النعيم احمد34892
7448############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساحمد صابر محمد فاضل34893
6745############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساحمد عاطف جاد الرب مصطفى34894
7854############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساحمد محمد ابو زيد السمان34895
6747############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساحمد مشهدي خضر عبد اللطيف34896
7453############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساحمد مصطفى كامل عبد الرحمن34897
6451############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساحمد ناصر على هاشم34898
7958############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساحمد هانى قدرى يوسف34899
7758.5############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساحمد يسرى السيد محمد34900
5558############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساسالم اشرف محمد محمد34901
5657############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساسالم السمان محمد السمان34902
7560############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسايهاب القللى فتحى ابو الحسن34903
7859.5############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسجمال عبد هللا جمال حافظ34904
7855############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسجمال منتصر السيد خلف34905
6055############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسحسام السيد عبد العزيز حسانين34906
6558############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسحسام صبرى حسن السيد34907
7459############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسحسين اشرف مصطفى احمد34908
6852############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسحسين حسنى مرزوق عبد هللا34909
7150############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسخالد محمود عبد الحفيظ عبد الواحد34910
7458.5############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسخالد محى الدين احمد طلب34911
7158.5############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسزياد الحسين هاشم ابو الفضل34912
7459.5############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسسيف احمد محمد عبد الحميد34913
7860############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسسيف الدين محمود طه خلف34914
6554############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسشرف الدين محمد هاشم احمد34915
5846############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسشريف ابو الحمد ابو الحسن حافظ34916
6855############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسشريف محمد عبد الراضى خليفه34917
7156############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسطارق عالء الخضيرى السمان34918
7860############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسطارق محمود بدوى عبد الموجود34919
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7055############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعبد الرحمن حسن محمد حسين34920
7460############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعبد الرحمن حمدى محمد عبد الرحمن34921
7760############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعبد الرحمن رضا سويفى موسى34922
6757############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعبد الرحمن محمد احمد عبد الحميد34923
7656############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعبد الرحمن محمد رمضان خلف34924
8060############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعبد الرحمن محمد محمد عبد العزيز34925
7659############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعبد الرحمن مؤمن اسماعيل محمود34926
6458.5############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعبد العزيز كمال حامد همام34927
7558############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعبد الكريم على عبد الكريم على34928
5246############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعبد هللا اسعد هاشم قاسم34929
6540############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعبد هللا ايمن عبد الاله علي34930
6751############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعبد هللا ايمن هاشم احمد34931
6750############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعبد هللا عبد الجابر صديق الدمراني34932
6746############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعبد هللا عبد الحفيظ قاسم كمال الدين34933
7858############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعبد هللا محمود محمد محمود34934
6957############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعز الدين احمد عز الدين حامد34935
7858############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعالء الدين خليفه احمد عبد الحافظ34936
6051############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعلي صابر عمار رضوان34937
8060############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعماد حمدى محمود السيد34938
7659.5############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعماد عزت منصور عبد المجيد34939
7558############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعمر خالد محمد محمود34940
6548############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعمر محمد السيد عبد الجابر34941
79.559############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعمرو احمد عبد الهادي عيد34942
8059############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعمرو خالد احمد ابوزيد34943
6335############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسفهد ممدوح السيد محمد34944
7248############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسكريم ناصر على احمد34945
7860############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسكيرلس كميل ابراهيم فؤاد34946
7856############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسلؤى وليد عبد الموجود محمد34947
7959############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمايكل عدلي حليم توفيق34948
7858############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد احمد عزت محمد34949
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7451############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد احمد محمد احمد34950
7158############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد اسامه احمد عبد الحميد34951
7454############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد اسعد كامل محمد34952
7859############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد اشرف محمد على34953
6545############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد السيد طلب محمود34954
74.553############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد جمال صادق عبد الحميد34955
7348############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد حامد حمادي قناوي34956
7037############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد حسن صادق حسن34957
6843############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد حماده احمد عبد الاله34958
6844############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد صابر عبد العزيز حسن34959
7150############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد عادل السيد يوسف34960
7341############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد عادل عبد الكريم عيد34961
7342############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد عادل ناصر حافظ34962
78.558############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد عرفه صابر مصطفى34963
78.558############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد عصام الدين ناصر عبد الاله34964
7858############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد عماد الدين طه محمد34965
7757############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد فرج هللا احمد محمد34966
7758############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد كمال زغلول عبد المجيد34967
7758############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد محمود حامد توفيق34968
7758############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد محى الدين حسين عثمان34969
7758############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد ناصر الضبع هديه34970
78.560############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمد ناصر عبد الجابر احمد34971
78.558############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمود السيد زغلول عبد المجيد34972
7856############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمود حربى صديق حسن34973
78.558############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمود حمدان على طليبه34974
8060############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمحمود ناصر الضبع هديه34975
8060############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمدحت مدحت هدهد محمد34976
7459############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمروان محمود محمد رشاد عبد الشافي34977
8060############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمصطفى اسعد عبد الحميد محمد34978
7449############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمصطفى اشرف حامد كمال الدين34979
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6243############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمصطفى عالء كمال عبد العال34980
8059############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمينا كميل ابراهيم فؤاد34981
7859############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسهاشم احمد خليفه عبد الظاهر34982
78.558############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسهشام الحسين هاشم ابو الفضل34983
7659############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسوليد محمد ابراهيم محمد34984
7659############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسيحيى عادل امام عبد العزيز34985
7457############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسيحيى محمد عبد العال البدرى34986
7558############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسيحيى محمود فتحى احمد34987
6658############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسيحيى مصطفى شعبان فاضل34988
7859############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسيوسف ابو النصر فوزى محمد34989
7559############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسيوسف احمد السيد على34990
6054############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسيوسف احمد هاشم عبد الظاهر34991
6457############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسيوسف انور ابراهيم علي34992
6552############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسيوسف خلف خليفه خلف34993
ريا هاشم34994 7358############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسيوسف محمد زك
7454############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسيوسف محمود عبد الاله محمد34995
7459############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساروى محمود محمد رفاعي34996
7660############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساسراء رمضان ناصر حافظ34997
7860############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساسراء محمود ابو زيد السمان34998
7358.5############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساسماء ايمن فواز السمان34999
7858############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساسماء خليل ثابت عبد الرحيم35000
7457############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساالء احمد السيد عبد الرحيم35001
7660############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساساالء حامد محمد محمود35002
7354############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسالشيماء ابراهيم عثمان عبد الحميد35003
77.560############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسامنيه عادل ناصر احمد35004
7859############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسايه جابر حمدان السيد35005
7559############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسايه حماده منصور عبد الحميد35006
7858############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسايه محمود رمضان على35007
7060############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسبدور رافت صديق حسن35008
8060############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسجنه اسماعيل عبد اللطيف على35009
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7760############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسحبيبه السيد محمد عوض35010
7460############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسخلود ممدوح محمد هاشم35011
7354############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسدعاء حماده خليفه عبد الاله35012
7360############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسرحمه ابو الحسن عبد الحميد هاشم35013
7760############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسرحمه السيد محمد محمد35014
7656############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسرحمه زكريا خليل حسين35015
7458############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسرحمه صبرى طلب محمود35016
7656############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسرحمه عمر بكر جوده محمد محمد35017
7054############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسرحمه محمد ثابت صديق35018
7657############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسرحمه محمود البدري السيد35019
ضوى خالد خليل حسين35020 7760############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسر
7657.5############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسرفيده محمد عبد الاله علي35021
7558############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسروان رمضان كامل حمدون35022
78.560############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسروان محمد حافظ سليم35023
7552############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسروان محمد خليفه عبد الحميد35024
7656############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسروان ممدوح على حسن35025
6150############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسروجينا عيد سعيد حبيب35026
ناد ناصر حفني محمود35027 7560############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسري
7659############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسساره شام حمدان رفاعى35028
7760############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسساره عمر صابر حمدون35029
75.553############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسساره محمود كمال عبد العزيز35030
7757############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسسلمى رزق عبد الحميد جوده35031
7558############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسسمر حماده شعبان عبد الظاهر35032
7753############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسسها السيد ابوزيد حسن35033
79.560############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسسهام صالح فؤاد عبد الحميد35034
ضان السيد35035 7458############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسسهى محمد رم
7057############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسسيمون اسامه انور عياد35036
7958############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسشروق على السيد نور35037
7649############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسشهد اشرف محمود عبد النعيم35038
7449############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسشهد كامل عبد الهادي عيد35039
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7455############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسشهد محمد حامد رفاعى35040
6456############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسشيماء رشاد مخلوف احمد35041
7659############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسشيماء ناصر محمد عيسى35042
6352############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسعلياء ناصر السيد على35043
8060############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسفاطمه الزهراء صبرى ثابت نور الدين35044
6848############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسفاطمه الزهراء عابدين خليل حسين35045
6756############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسفاطمه جابر عبد الراضي احمد35046
7860############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسفاطمه جمال الديب احمد35047
8060############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسفاطمه حسين محمد حسين35048
7860############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسفاطمه محمد صادق عبد الظاهر35049
7758############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسلقاء جمال جاد الكريم احمد35050
7558.5############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمادونا عزت سعد هللا عازر35051
7558############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمارى جرجس اسكندر يعقوب35052
8059############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمروه السيد علي احمد35053
7358.5############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمريم ابو العال عبد النبى محمود35054
8059.5############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمريم اسامه رزق عبد الرحيم35055
8059.5############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمريم عاطف معوض عطا اللـه35056
7759.5############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسملك محمود عبد العال البدرى35057
7358.5############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسملك مصطفى صبور مصطفى35058
8059.5############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمنار رفعت راغب خليفه35059
5842############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمنار عبد الرحمن حمادي قناوي35060
7757############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمنار محسن حسن سليم35061
6651.5############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمنار ناجى رفاعى احمد35062
7958############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمنه هللا حسن شعبان عبد الظاهر35063
8060############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمنه هللا محمد السيد امين35064
78.559.5############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمنه هللا محمد كامل عبد الاله35065
7551############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمنه هللا محمود على الدين عبد الحميد35066
7250.5############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمنه هللا ناصر رمضان حمدان35067
6856############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمى صابر خلف هللا محمد35068
7058############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسمى عصام عبد الحليم حامد35069
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7457############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسميرنا مكرم لبيب عيسى35070
6956############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسنادين عادل بدوى محمد35071
7457############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسنجالء ناصر هالل خليفه35072
7457############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسندى حماده عبد الهادى عبد الرحمن35073
7458############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسندى هالل محمود بدرى35074
8060############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسنهى جالل احمد جاد35075
78.559############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسنوران احمد ربيعى محمود35076
7055############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسنورهان حربى بخيت خليفه35077
6354############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسنورهان حمدى السيد نور35078
7858.5############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسنورهان محمود السيد محمود35079
7254############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسهاجر رمضان خضيرى هاشم35080
7753############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسهبه هللا السيد جاد السيد35081
7752############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسهبه كامل عبد الهادى عيد35082
7154############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسهدير حسن جمال احمد35083
7756############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسياسمين عالء صادق عبد الرحمن35084
7457############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسيمنى محمد عبد العال البدرى35085
4746############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىابو حمادى خالد ابوحمادى محمد35086
7054############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىاحمد السيد حماده عبد المحسن35087
7755############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىاحمد عادل عارف احمد35088
6354############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىاحمد عبد العال عبد العزيز احمد35089
6754############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىاحمد محمد فوزى محمود35090
7854############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىاحمد ناصر محمود خليل حسن35091
7359.5############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىاحمد هانى عاطف عبد الحميد35092
7558############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىادهم علوى جالل محمود35093
6958############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىاسامه احمد منصور السيد35094
4949############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىالسيد رجب محمد السيد35095
7858.5############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىانس جمال محمد عبد الاله35096
5947############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىحاتم احمد جاد محمود35097
6948.5############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىحماده سامح كامل حمدان35098
7351############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىخالد نور محمود عبد الرحمن35099
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7758############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىزياد احمد خليفه محمود35100
6852############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىزياد رشدى سيد حافظ35101
7858############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىزياد علي عبد العزيز مصطفى35102
7458############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىزياد محمد على محمد35103
7251############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىزياد مظهر هاشم عبد المجيد35104
7658############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىشهاب احمد سليم محمد35105
6750############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىطارق احمد خليفه محمود35106
7354############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىطه قناوى عبد الحليم عبد الموجود35107
7758############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىعادل امام ذكى احمد35108
7760############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىعبد الرحمن احمد صالح همام35109
7558############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىعبد الرحمن جمال عبد العزيز احمد35110
7758############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىعبد الرحمن حماده البدرى حمدان35111
6749############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىعبد هللا حسن فتوح عبد الحميد35112
7052############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىعبد هللا ممدوح هاشم عبد المجيد35113
7654############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىعبد هللا نصر الدين احمد حسانين35114
7557############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىعبد هللا هانى سعودى محمد حسن محمد35115
7759.5############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىفارس حسنى عبد العال السيد35116
7659.5############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمحمد احمد حامد ابو شعيرى35117
7051############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمحمد احمد حمدان مخلوف35118
7960############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمحمد السعودي خليفه محمود35119
7358############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمحمد السيد ابراهيم عالم35120
7758############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمحمد ايمن احمد محمد السيد35121
7140############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمحمد ايمن حماده عبد المحسن35122
7557############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمحمد خالد ابو العال خليفه35123
6050############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمحمد رفعت شعبان محمد35124
6959############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمحمد شريف محمد محمد35125
7559.5############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمحمد صبرى محمد على35126
8058############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمحمد طارق محمد خلف35127
7056############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمحمد عالء احمد عبد الرحيم35128
7858.5############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمحمد قدرى يوسف على35129
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7554############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمحمد مؤمن ابراهيم عيسى35130
7555############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمحمود سمير عبد الحميد محمد35131
7553############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمحمود محمد السيد حمدان35132
7557############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمحمود نشات محمود احمد35133
5545############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمروان حسام محمداالمين السيد35134
79.560############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمروان محمد على عبد الخالق35135
7960############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمصطفى رمضان جاد عبد الموجود35136
7757############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمصطفي علي السيد رضوان35137
7655############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمصعب جمال محمد عبد الاله35138
7244############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىياسين اسعد كامل جاد35139
7857############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىيحيي اسعد عبد الحميد رشوان35140
7658.5############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىيسن مؤمن احمد يسن35141
7556############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىيوسف احمد فاروق حسانين35142
8057############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىيوسف اسعد عبد الخالق احمد35143
7858############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىيوسف السيد عارف صديق35144
7757############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىيوسف خالد جابر محمد35145
7858############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىيوسف خيري محمد عبد الاله35146
7555############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىيوسف محمد بدرى محمد سيد35147
7458############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىاسماء محمد ابراهيم عبد العزيز35148
7560############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىاالء اشرف هاشم عبد المجيد35149
7959############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىامل عبد الاله عبد الكريم على35150
7856############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىايه احمد حنفى عبد الظاهر35151
7556############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىايه فيصل عبد العظيم السيد35152
7357############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىايه محمد عبد العزيز زين الدين35153
7147############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىايه محمود ابو الحمد حامد35154
7554############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىايه ممدوح عبد العال السيد35155
7452############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىبسمله محمود ابراهيم البدرى35156
8060############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىبسنت عبد الراضى فتحى غانم35157
7358.5############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىبسنت كمال ثابت محمد35158
8060############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىتسنيم محمد يوسف حمدان35159
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7353############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىحبيبه احمد ثابت احمد35160
7455.5############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىحبيبه عشرى حسانين عبد الاله35161
7659############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىحبيبه محمود حافظ عبد الحميد35162
6852############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىحسناء قدرى جاد احمد35163
7860############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىخلود محمود خلف هللا رمضان35164
7860############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىداليا صبرى محمد على35165
6655############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىدعاء اشرف السيد محمد35166
7758.5############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىدنيا السيد كامل حمدان35167
6747############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىدنيا ممدوح عبد الرحمن حسنين35168
6743############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىرانيا رمضان عبد الرحيم مطاوع35169
6047############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىرحمه قدرى خلف عبد الحميد35170
6347############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىرضوه محمد ابو القاسم دياب35171
نب محمد الديب محمود35172 6248############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىزي
7757############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىساره عادل محمد حسين35173
7454############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىعلياء زكريا احمد يوسف35174
7859############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىعلياء عالء محمد السيد35175
6750############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىعلياء مخيمر محمد جوده35176
78.559############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىغاده ثابت جاد محمد35177
7159############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىفاطمه الزهراء محمد قاسم عرفه35178
6343############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىفاطمه محمد عبد الرحمن البدرى35179
6949############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىفاطمه مصطفى رشاد عبد الحليم35180
7148############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىكريمه حفنى محمود عبد الاله35181
7346############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىكريمه محمد محمد نافع35182
6635############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمريم محمد القدرى هاشم35183
5843############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىملك رفعت اسعد السيد35184
7550############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمنار طلعت محمد عبد الحميد35185
79.560############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمنار قاسم كمال موسى35186
6246############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمنه هللا محمود محمد صديق35187
7758.5############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمنه حسن عباس عمار35188
7355############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمى بكر صابر السيد35189
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7856############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىمى صالح السيد عبد الرحيم35190
6047############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىناديه مصطفى شعبان هاشم35191
6339############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىندى حسن بركات محمد35192
6841############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىندى على ثابت جوده35193
6344############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىندى محمد عبد الرحيم زين الدين35194
5745############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىنورهان امين صالح عبد هللا35195
6441############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىنورهان حمدى مرسى دياب35196
5649############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىنورهان محمد عبد الاله عبد هللا35197
6551############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىهاجر حسين خلف رمضان35198
5642############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىهويدا رمضان حمدان مخلوف35199
7658.5############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىوالء زكريا كمال موسى35200
6847############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىوالء محمود حمدان عباس35201
7859.5############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىوالء محمود رجب عبد المجيد35202
7860############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىياسمين صابر ذكى احمد35203
7458############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىياسمين عبد العزيز البدرى حمدان35204
5841############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىياسمين محمد مرزوق محمد35205
7657############اخميمرشا جالل عبد الحافظ تعليم اساسىيمني ايمن متولي محمد خليل35206
7045############اخميمالفيما االعداديةابراهيم محمد صابر محمد35207
5741############اخميمالفيما االعداديةاحمد ايمن احمد خلف35208
6337############اخميمالفيما االعداديةاحمد حمدى احمد هريدى35209
6446############اخميمالفيما االعداديةاحمد حمدي احمد السيد35210
7451############اخميمالفيما االعداديةاحمد سمير مخيمر عبد الحميد35211
6536############اخميمالفيما االعداديةاحمد شريف احمد محمد35212
7042############اخميمالفيما االعداديةاسماعيل ابراهيم فراج صديق35213
7147############اخميمالفيما االعداديةحسن السيد جالل خلف35214
6740############اخميمالفيما االعداديةحسن علي حسن محمود35215
7859############اخميمالفيما االعداديةحسين السيد جالل خلف35216
5837############اخميمالفيما االعداديةحسين ناصر حامد محمد35217
6445############اخميمالفيما االعداديةخالد ياسر احمد عباس35218
6752############اخميمالفيما االعداديةرشاد مرزوق رمضان عبد الغني35219
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6138############اخميمالفيما االعداديةزياد ابراهيم السيد حسن35220
7247############اخميمالفيما االعداديةزياد مؤمن خليفه السيد35221
7045############اخميمالفيما االعداديةشهاب الدين خالد حلمي علي35222
6841############اخميمالفيما االعداديةشوقي فريد شوقي السمان35223
6239############اخميمالفيما االعداديةطارق احمد خلف هللا رشوان35224
6640############اخميمالفيما االعداديةعبد الرحمن ابو الحسن شعبان محمود35225
6446############اخميمالفيما االعداديةعبد الرحمن حسانين عبد هللا حسانين35226
8058.5############اخميمالفيما االعداديةعبد الرحمن عادل الخضيري جوده35227
7357############اخميمالفيما االعداديةعبد الاله خيرى عبد الاله ابراهيم35228
7149############اخميمالفيما االعداديةعبد هللا عاطف السيد حامد35229
7555############اخميمالفيما االعداديةعبد هللا عبد الحميد هاللى عبد الحميد35230
6436############اخميمالفيما االعداديةعبد هللا قدري محمد خلف هللا35231
79.556############اخميمالفيما االعداديةعلي السيد احمد حامد35232
6647############اخميمالفيما االعداديةعلي ناصر صديق جوده35233
7242############اخميمالفيما االعداديةعمادالدين عبد النبى حسن فرج35234
78.557############اخميمالفيما االعداديةعمر احمد عبد الرحمن احمد35235
7658############اخميمالفيما االعداديةعمر الشريف خضيرى عبد الخالق35236
5639############اخميمالفيما االعداديةعمر عبد المولى عبد الرحيم عبد المولى35237
79.560############اخميمالفيما االعداديةمحمد احمد السيد علي35238
7140############اخميمالفيما االعداديةمحمد السعودي جالل السيد35239
6435############اخميمالفيما االعداديةمحمد السيد مصطفى عبد الرحيم35240
5937############اخميمالفيما االعداديةمحمد حنفي محمود نور الدين35241
5934############اخميمالفيما االعداديةمحمد رفعت عبد العزيز محمود35242
6034############اخميمالفيما االعداديةمحمد عبد الصبور صادق عثمان35243
7145############اخميمالفيما االعداديةمحمد محمود فوزى على35244
6837############اخميمالفيما االعداديةمحمد محمود فوزي السمان35245
7151############اخميمالفيما االعداديةمحمود رفعت البدرى عبد الاله35246
7155############اخميمالفيما االعداديةمحمود كرم صابر جاد35247
7347############اخميمالفيما االعداديةمحمود محمد عبد الحميد ابراهيم35248
8058.5############اخميمالفيما االعداديةمروان صالح محمد احمد35249
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6853############اخميمالفيما االعداديةمصطفى السمان راغب دياب35250
7859.5############اخميمالفيما االعداديةمصطفي جمال محمد احمد35251
7860############اخميمالفيما االعداديةمصطفي محمود السيد احمد35252
6237############اخميمالفيما االعداديةمعاذ رمضان محمد احمد35253
7438############اخميمالفيما االعداديةمنصور خلف فراج احمد35254
5846############اخميمالفيما االعداديةاسراء احمد علي ابراهيم35255
7458############اخميمالفيما االعداديةاسراء العربي احمد توفيق35256
7458.5############اخميمالفيما االعداديةاسماء حمدى عبد الحميد محمد35257
5855############اخميمالفيما االعداديةاسماء ربيعى محمود همام35258
6347############اخميمالفيما االعداديةاسماء شعبان عبد الرحيم حسين35259
6449############اخميمالفيما االعداديةاسماء محمد حامد الحاكمى35260
6850############اخميمالفيما االعداديةاالء رشاد حسين ابو العال35261
6948############اخميمالفيما االعداديةاماني ايمن عبد العظيم جاد35262
7343############اخميمالفيما االعداديةاميره بخيت جاد محمد35263
6945############اخميمالفيما االعداديةاميره حمدى حامد حمدان35264
7153############اخميمالفيما االعداديةاهداء السيد محمد محمد35265
5239############اخميمالفيما االعداديةايه صادق خليفه ابراهيم35266
7548############اخميمالفيما االعداديةبدور صالح وهب هللا حمدان35267
7560############اخميمالفيما االعداديةتسنيم حسين فراج طلب35268
6843############اخميمالفيما االعداديةتهانى طه حسين عبد الغنى35269
7858############اخميمالفيما االعداديةحبيبه سعد صديق جوده35270
7145############اخميمالفيما االعداديةحبيبه سعد قاسم حسن35271
8058############اخميمالفيما االعداديةخديجه خيري سالمان محمد35272
5932############اخميمالفيما االعداديةدينا جمال محمد احمد35273
6835############اخميمالفيما االعداديةرانيا حماده مشهدي حامد35274
6335############اخميمالفيما االعداديةرانيا محمود محمد عباس35275
6537############اخميمالفيما االعداديةرحاب حمدي خلف محمد35276
6137############اخميمالفيما االعداديةرحاب شعبان كامل محمد35277
5934############اخميمالفيما االعداديةرحاب عالء احمد حمدان35278
6336############اخميمالفيما االعداديةريهام عبد العال حسانين عبد الاله35279
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6537############اخميمالفيما االعداديةزينب ايمن صابر احمد35280
7034############اخميمالفيما االعداديةشرين اشرف رجب عباس35281
6438############اخميمالفيما االعداديةشهد بنهاوي حمدان محمد35282
6135############اخميمالفيما االعداديةشيماء على خلف هللا رمضان35283
7541############اخميمالفيما االعداديةفرحه عبد الرحيم سالمان محمد35284
7560############اخميمالفيما االعداديةلمياء مؤمن محمد عبد هللا35285
7248############اخميمالفيما االعداديةمارى مخيمر هاللى عبد الحميد35286
6348############اخميمالفيما االعداديةمريم حمدي حسانين احمد35287
7045############اخميمالفيما االعداديةمريم كرم احمد خليفه35288
5337############اخميمالفيما االعداديةمريم محي الدين محمد محمود35289
6639############اخميمالفيما االعداديةملك الديب محمد عبد الغنى35290
6048############اخميمالفيما االعداديةمنار بدوى حسانين فرج35291
6856############اخميمالفيما االعداديةمنار كرم صابر جاد35292
7856############اخميمالفيما االعداديةمنه هللا ناصر كمال ابراهيم35293
7558############اخميمالفيما االعداديةمنه عالء ابو الحمد خلف35294
6143############اخميمالفيما االعداديةمني عوض عبد المنعم مرسي35295
7858############اخميمالفيما االعداديةندي حسين فرج عبد الحميد35296
7649############اخميمالفيما االعداديةنرمين ايمن ابراهيم احمد35297
7859############اخميمالفيما االعداديةنور حسين فرج عبد الحميد35298
7555############اخميمالفيما االعداديةنوران قناوى محمد ابراهيم35299
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6850############اخميمالفيما االعداديةهاجر رفعت سليم احمد35300
7452############اخميمالفيما االعداديةهبه محمد رفاعى عبد الراضى35301
5747############اخميمالفيما االعداديةهدير رجب خلف عبد الاله35302
7960############اخميمالفيما االعداديةهدير ناصر عبد العزيز عبد العال35303
6842############اخميمالفيما االعداديةهناء فتحي الخضيري جوده35304
6537############اخميمالفيما االعداديةوالء محمد هاللي عبد الاله35305
6538############اخميمالفيما االعداديةوالء محمود خضيرى محمد35306
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكابراهيم اشرف عباس عبد الحميد35307
7754############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكابراهيم جمال محمود السيد35308
7859############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكابراهيم عمر السيد على35309
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاحمد اسماعيل علي محمد35310
8058############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاحمد القذافي حمدي عبد الموجود35311
7959############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاحمد ثروت شعبان احمد35312
8059############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاحمد حماده احمد عبد الرحمن35313
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاحمد شريف محمد حجازي35314
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاحمد صفوت رفعت صديق35315
س35316 7960############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاحمد عالء حمادى ادري
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاحمد مجدى البيباري عبد الحميد35317
7960############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاحمد ممدوح صديق محمود35318
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكادهم خالد حسين محمد35319
7959############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاسامه سمير احمد محمد35320
7960############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاسالم خالد رشاد محمد35321
7860############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاسالم سالم محمد دياب35322
7660############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاسالم محمد على حسين35323
7960############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاسماعيل احمد احمد محمد35324
79.559############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاشرف عاطف قليد عبد الحميد35325
79.560############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكبيشوي منصور شفيق حكيم35326
7959############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكثابت حمدى ثابت احمد35327
79.558.5############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكحسام محمد خليفه احمد35328
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكحماده صبري احمد علي35329

(610)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

79.558############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكحمدى حماده محمد عبد الحافظ35330
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكخالد ممدوح محمد احمد35331
79.560############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكذياد معتز حمدهللا محمود35332
79.560############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكرضوان اكرامى رضوان عبد الباسط35333
7860############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكزياد عباده فرج زايد35334
7760############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكسيف احمد فوزى عبد الحميد35335
79.560############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكصالح عبد الناصر عبده عبد الهادى35336
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكطارق خالد على حسين35337
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكطه امام عبد الراضى مرسى35338
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكطه على مجاهد على35339
7960############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكعبد الرحمن ايهاب جميل السيد35340
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكعبد الرحمن خلف احمد سليم35341
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكعبد الرحمن سعد هاشم زيدان35342
79.558############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكعبد الرحمن علي صابر يونس35343
8057############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكعبد الرحمن كحالوى حسانين حمدان35344
79.558.5############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكعبد الرحمن ناصر ابراهيم محمد35345
7857############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكعبد اللطيف حماده عبد اللطيف محمد35346
7960############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكعبد هللا االمير عبد العال احمد35347
7760############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكعبد هللا عثمان احمد عثمان35348
8057############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكعبد هللا مجدى محمد حامد35349
7959.5############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكعبد هللا محمد ابو اليزيد محمد35350
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكعبد هللا محمود راضى عبد الجابر35351
79.560############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكعالء صبرى حمدان عطيه35352
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكعلى عبد الحميد عبد العال عبد الرحمن35353
7960############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكعلى محمود على محمد35354
7659############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكعمر الشريف عمر الديب35355
7860############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكعمر همام السيد همام35356
7960############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكفارس منصور سعيد زيدان35357
78.560############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملككرم وليد محمد خليف35358
7859.5############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمد اشرف حمدي زيدان35359
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79.560############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمد ايمن عبد التواب ابراهيم35360
79.560############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمد حازم عبد العظيم مناع35361
7960############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمد حسام ثابت حسين35362
7960############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمد حمدى السيد حماده35363
78.560############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمد راضى شوقى عبد الموجود35364
8059############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمد رجب حمدان حسين35365
7959############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمد سعد الدين احمد عطيه35366
7759############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمد سمير عبد الاله محمد35367
79.560############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمد شريف شاكر عبد الخالق35368
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمد شعبان فواز عبد هللا35369
7960############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمد ضاحى عبده حسن35370
7759############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمد عبد الرؤف حنفى ابو المجد35371
7659############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمد عبد الاله كامل علي35372
7859.5############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمد عصام فوزى عبد الحميد35373
78.560############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمد عالء رفعت رفاعى35374
7759.5############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمد على عيد عبد الحميد35375
7860############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمد فيصل هاشم عبد الرحمن35376
7554############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمد محمود عبد اللطيف محمد35377
7658############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمود اشرف فضل هللا عبد المجيد35378
7860############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمود حمام الخرو احمد35379
7860############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمود محمد عبد العال احمد35380
7960############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمود محمد كامل على35381
79.560############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمود مسعود فتحى مهنى35382
7859############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمحمود ناصر امين همام35383
7860############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمصطفى الجميل احمد ابو المجد35384
78.559############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمصطفى حربي احمد عبد الرحمن35385
7658.5############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمعاذ مخلوف صدقى ابو المجد35386
7560############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمهند فارس ابو الفتوح عبد المجيد35387
7560############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمينا انور حلمى سعيد35388
7760############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكهشام رشدى السيد احمد35389
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8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكيحيى رشوان عارف محمد35390
7060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكيسي اشرف عطيه جاد35391
7560############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكيوسف كرم الدسوفى احمد35392
7258############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكيوسف كرم عاطف فايز35393
7758############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاسراء شعبان ثابت محمد35394
7856############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاسماء احمد عبد الحميد حسين35395
78.560############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاسماء جمال خليفه جادالرب35396
7759.5############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاسماء خالد عبيد علوان35397
7859.5############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاسماء عاصم كامل محمد35398
7360############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاسماء محمد عبد اللطيف محمد35399
7660############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاصاله رجب محمد السيد35400
7758.5############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاالء حافظ احمد عبد الرحمن35401
78.558############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكامال ايهاب راشد احمد35402
8059############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكامانى عامر محمد عبود35403
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاماني هارون كامل محمد35404
7759############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكامل صابر على حسين35405
7257############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكامل نصر احمد حسنين35406
7957############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكامنيه احمد صدقى يوسف35407
7559############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاميره سعد شعبان احمد35408
8059############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكانتصار حسن السيد احمد35409
7758############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكايرينى كرم موريس جيد35410
7456############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكايرينى نشات حلمى سعيد35411
7057############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكايه احمد حسين همام35412
7258############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكايه احمد رفعت رفاعى35413
78.554############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكايه احمد شوال عبد اللطيف35414
7759############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكايه رمضان عبد المجيد السيد35415
78.558############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكايه ضاحى السيد همام35416
7254############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكايه فتحى صابر اسماعيل35417
7657############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكايه ناصر جابر احمد35418
7758############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكايه ناصر عارف عبد هللا35419
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8059############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكبسمله عبد الحميد عبد العال عبد الرحمن35420
7459############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكبسمه رجب سالم احمد35421
7757############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكبسنت ثابت كامل احمد35422
7857############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكجهاد نورالدين عبد الرحمن عبد الاله35423
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكحنين ناجي ابراهيم عمر35424
7860############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكخلود خالد محمد خليفه35425
7859############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكخلود شريف سعودى محمد35426
7757############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكداليا عثمان عبده عبد الحميد35427
7956############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكدنيا عاطف البيبارى حسين35428
7859############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكدنيا ممدوح السيد على35429
8059############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكدينا سمير عبد الجابر خليل35430
7759############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكدينا مصطفى عبده عبد الهادى35431
7958############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكرانيا عبد الناصر محمود ابو العال35432
7759############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكرحمه عبده حسين عثمان35433
7859############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكرحمه ممدوح عبد الحميد حسين35434
7558############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكريهام ابو الحسن قليد عبد الحميد35435
7356############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكسانتى ناصر شفيق حكيم35436
7857############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكسلمى االمير عبد العال احمد35437
7458############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكسيمون ناصر جوده جادالرب35438
79.558############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكشرين صفوت محمود خليف35439
7459############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكشهد احمد حسن عبد الباسط35440
79.558############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكشهد محمد رفعت رفاعى35441
7459############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكشهندا عطيه هاشم حسن35442
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكشيماء سعيد احمد على35443
7458############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكشيماء فتوح محمد حسن35444
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكصابرين شعبان عبد العال السيد35445
7658############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكضحى طلعت خليفه محمود35446
7360############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكعائشه حامد محمد اسماعيل35447
7759############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكعزه االمير احمد ابو المجد35448
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكغاده جابر عبد الجابر خليل35449
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7960############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكفاطمه زكريا محمد عثمان35450
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكفاطمه عزت عنتر عبد الواحد35451
6958############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملككرستين عاطف فوزى فهيم35452
79.559############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكلقاء عونى عبد المعطى عبد الواحد35453
7758############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمارينا عونى فوزى خليل35454
7660############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمروه احمد السيد محفوظ35455
7156############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمروه عبد الراضى محمود محمد35456
76.558.5############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمروه عالء البدرى محمد35457
7860############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمروه كامل مهنى عبد الاله35458
7960############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمريم خيرى عبد الظاهر عبد اللطيف35459
7960############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمريم كارم حسنين محمود35460
7559############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمريم لطفى صبحى وقيم35461
7860############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمشاعل وائل شحاته شحات35462
8060############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكملك جاهين على محمد35463
7659############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمنا محمد عبد العال على35464
78.559############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمنار بدوى عبد الرحيم حسن35465
7960############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمنار على عبد الاله احمد35466
7558.5############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمنه هللا سمير حافظ احمد35467
7860############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمنه ايمن احمد عبد الواحد35468
7760############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمنه عاطف احمد السيد35469
7558############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمنه هاشم كامل عبد الوارث35470
79.560############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكمى مدحت شعبان محمود35471
7759############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكنانسي محمود كريم عثمان35472
7858############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكندا احمد شوال عبد اللطيف35473
7760############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكندى احمد عبد هللا زيدان35474
78.559############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكندى بخيت محمد عيد35475
7960############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكندى محمود صابر عبد المجيد35476
7860############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكنرمين مجدى هدهد محمد35477
78.558.5############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكنورهان عاصم سيد محمود35478
7659############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكنورهان عريبى عبد الرحمن خليفه35479
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7558.5############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكنورهان علي عبد المجيد السيد35480
7059############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكنورهان مرتضى عبد الخالق احمد35481
7459############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكهند محمد منصور داوود35482
7760############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكهويدا محمد عزالدين احمد35483
7860############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكوالء نشات حنفى ابو المجد35484
79.560############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكياسمين احمد عبد الحفيظ محمد35485
7560############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكياسمين عبده احمد على35486
7859.5############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكياسمين محسن صابر احمد35487
6458.5############اخميمآبار الوقف عابراهيم حسن عبد المولي عبد الموجود35488
7558############اخميمآبار الوقف عاحمد اشرف صبري معبد35489
7458############اخميمآبار الوقف عاحمد رفعت محمد عبد الموجود35490
7259############اخميمآبار الوقف عاحمد سالمه حسن مطاوع35491
6655############اخميمآبار الوقف عاحمد شعبان اسماعيل حسين35492
7258.5############اخميمآبار الوقف عاحمد على عطيه عبد البارى35493
7456############اخميمآبار الوقف عاحمد عنتر زكي عبد الحميد35494
7356############اخميمآبار الوقف عاحمد عنتر مساعد مهني35495
6448############اخميمآبار الوقف عاحمد فوزي احمد يوسف35496
7559############اخميمآبار الوقف عاحمد محمود عبد الراضي عبد القادر35497
7459############اخميمآبار الوقف عاسالم حارس عبد الراض السيد35498
5349############اخميمآبار الوقف عاسالم كرم حماد مسعود35499
6153############اخميمآبار الوقف عباسم صالح كامل محمد35500
7258############اخميمآبار الوقف عحازم فرغلي حمدان محمد35501
7060############اخميمآبار الوقف عحسن سعد حسن عبد العال35502
7455############اخميمآبار الوقف عحماده منصور اسماعيل عبد الحميد35503
7457############اخميمآبار الوقف عزياد احمد محمد امين35504
5351############اخميمآبار الوقف عصابر ناصر حسن محمد35505
5756############اخميمآبار الوقف ععبد الرحمن محمد صديق محمد35506
6052############اخميمآبار الوقف ععبد هللا حسين عبد العزيز علي35507
6455############اخميمآبار الوقف ععبد هللا حمدى صديق عبد الرحمن35508
5256############اخميمآبار الوقف ععبد هللا عالء حماده محمد35509
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5655############اخميمآبار الوقف ععبد هللا علي سعد عبده35510
5245############اخميمآبار الوقف ععبد هللا علي عبد الحميد السيد35511
5252############اخميمآبار الوقف ععبد هللا محمد صدقي محمد35512
5656############اخميمآبار الوقف ععبد هللا محمود محمد محمود35513
4960############اخميمآبار الوقف ععبد هللا منصور رزق عبد المجيد35514
5243############اخميمآبار الوقف ععمر خالد علي عباس35515
7457############اخميمآبار الوقف ععمر سمير عبد الراضي ابوزيد35516
6355############اخميمآبار الوقف ععمر محمد فؤاد ادم35517
6656############اخميمآبار الوقف عكريم احمد صبحي عبد الراضي35518
دان35519 6858############اخميمآبار الوقف عكريم خيري عيدهللا زي
4450############اخميمآبار الوقف عماهر عاشور عبد الحميد عبد السالم35520
4355############اخميمآبار الوقف عمحمد احمد حمدي ابوعماره35521
5455############اخميمآبار الوقف عمحمد احمد علي احمد35522
5655############اخميمآبار الوقف عمحمد جابر حسين غالب35523
5055############اخميمآبار الوقف عمحمد رشدي جالل ادريس35524
5454############اخميمآبار الوقف عمحمد صالح سليمان حسن35525
4353############اخميمآبار الوقف عمحمد طلعت سليم عبد الطيف35526
7757############اخميمآبار الوقف عمحمد عبد النبى على جاد الكريم35527
5455############اخميمآبار الوقف عمحمد فوزي حسان احمد35528
6456############اخميمآبار الوقف عمحمد محمود صبره عبد المجيد35529
5242############اخميمآبار الوقف عمحمد محمود محمد رباب35530
6155############اخميمآبار الوقف عمحمد مصطفى على عثمان35531
7557############اخميمآبار الوقف عمحمود خلف حافظ محمود35532
6557############اخميمآبار الوقف عمحمود عاشور احمد محمود35533
7357############اخميمآبار الوقف عمحمود عاطف علي تمام35534
5757############اخميمآبار الوقف عمحمود عبد هللا احمد امين35535
7459############اخميمآبار الوقف عمحمود عبده احمد عبد السالم35536
7355############اخميمآبار الوقف عمحمود فيصل بخيت رباب35537
6452############اخميمآبار الوقف عمحمود ناصر عوض حموده35538
7857############اخميمآبار الوقف عمصطفى احمد حلمي خلف هللا35539
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7359############اخميمآبار الوقف عمصطفى محمود عدلى احمد35540
4842############اخميمآبار الوقف عمصطفي السيد عبد العال عبد الحميد35541
5446############اخميمآبار الوقف عمصعب عوض احمد ابو العز35542
7558############اخميمآبار الوقف عيوسف محمود عبد الصادق بخيت35543
يد بدوي هريدي35544 6855############اخميمآبار الوقف عيوسف ول
7455############اخميمآبار الوقف عابتسام سمير السيد على35545
7256############اخميمآبار الوقف عاسراء ياسر ناصر علي35546
7860############اخميمآبار الوقف عاسماء خالد عمر حسنين35547
6155############اخميمآبار الوقف عاسماء محمد صديق السيد35548
79.554############اخميمآبار الوقف عالزهراء ناصر احمد ابراهيم35549
7250############اخميمآبار الوقف عامل رزق ضاحي عباس35550
7958.5############اخميمآبار الوقف عامل مهران جابر محمود35551
7458############اخميمآبار الوقف عامنيه احمد رشاد ثابت35552
7759############اخميمآبار الوقف عامنيه سعد احمد ابو ليله35553
7556############اخميمآبار الوقف عامنيه عماد عبد الجواد ابراهيم35554
7154############اخميمآبار الوقف عامنيه قدري رشاد حامد35555
7855############اخميمآبار الوقف عاميره محمود بدوي هريدي35556
7359############اخميمآبار الوقف عاميره ناجى ابراهيم همام35557
7960############اخميمآبار الوقف عاميمه ابراهيم احمد موهوب35558
7558############اخميمآبار الوقف عاميمه كمال صديق عبد الرحمن35559
78.560############اخميمآبار الوقف عانتصار ناصر محمد جالل35560
7455############اخميمآبار الوقف عايرينى عدلى مراد منصور35561
8057############اخميمآبار الوقف عايمان السيد معبد زيدان35562
7859############اخميمآبار الوقف عايمان انور عبد الفتاح عبد المجيد35563
مان صابر السيد محمود35564 7056############اخميمآبار الوقف عاي
7658############اخميمآبار الوقف عايمان عبد الحميد محمد محمود35565
6456############اخميمآبار الوقف عايه حامد عبد الغني حامد35566
7960############اخميمآبار الوقف عايه محمد بخيت عبد الراضي35567
7960############اخميمآبار الوقف عبسمه خالد محمد سفين35568
7959############اخميمآبار الوقف عبسمه وليد بدوي هريدي35569
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7859############اخميمآبار الوقف عجهاد قدرى اسماعيل عبد الحميد35570
7458############اخميمآبار الوقف عحبيبه محمد محفوظ امين35571
7260############اخميمآبار الوقف عدعاء ابو الفتوح مسلم احمد35572
7760############اخميمآبار الوقف عدنيا علي عبد السالم احمد35573
7860############اخميمآبار الوقف عدينا كرم بباري حسين35574
5959############اخميمآبار الوقف عدينا محمود صديق احمد35575
6659############اخميمآبار الوقف عرانيا مجدى كامل عبد الحميد35576
7059############اخميمآبار الوقف عرحمه اسعد رشاد حامد35577
6858############اخميمآبار الوقف عرحمه رمضان رشاد احمد35578
6553############اخميمآبار الوقف عرحمه صابر محمد علي35579
78.560############اخميمآبار الوقف عرحمه عنتر امين عبد الرحمن35580
78.559############اخميمآبار الوقف عرحمه محمد عبد الجواد ابراهيم35581
4953############اخميمآبار الوقف عرحمه محمود جابر علي35582
7560############اخميمآبار الوقف عرضوى سمير محمد فاضل35583
هام سعيد منصور حسن35584 7660############اخميمآبار الوقف عري
7860############اخميمآبار الوقف عزينب فوزي ابراهيم عبد العال35585
6856############اخميمآبار الوقف عزينب نصر احمد احمد35586
7659############اخميمآبار الوقف عسمر محمد معبد زيدان35587
6456############اخميمآبار الوقف عشروق محمد صديق محمد35588
7860############اخميمآبار الوقف عشيرين شرف الدين كريم محمد35589
7560############اخميمآبار الوقف عشيماء احمد صديق ابوشامه35590
7460############اخميمآبار الوقف عشيماء حماده فوزي محمد35591
7660############اخميمآبار الوقف عشيماء ناجي احمد محمد35592
7852############اخميمآبار الوقف عشيماء ناصر علي عباس35593
7960############اخميمآبار الوقف عصفاء السيد سالمه احمد35594
6346############اخميمآبار الوقف عفاطمه السيد احمد عطيه35595
4838############اخميمآبار الوقف عفايزه محمد ابراهيم عبد العال35596
7357############اخميمآبار الوقف علبنى طارق عطيه عبد البارى35597
6547############اخميمآبار الوقف عملك عصام انور حماده35598
5835############اخميمآبار الوقف عمنه هللا عادل توفيق محمود35599
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7856############اخميمآبار الوقف عمنه هللا مسعد محمد محمد35600
6739############اخميمآبار الوقف عمنه بخيت حماد احمد35601
7855############اخميمآبار الوقف عمنه صابر احمد هاشم35602
6435############اخميمآبار الوقف عمها عنتر محمد احمد35603
6742############اخميمآبار الوقف عمي ايمن كمال كامل35604
7654############اخميمآبار الوقف عندى السيد احمد احمد35605
8057############اخميمآبار الوقف عندى السيد حماده محمد35606
8057############اخميمآبار الوقف عندى كرم حماد تمام35607
6740############اخميمآبار الوقف عنسمه كرم علي عباس35608
8044############اخميمآبار الوقف عنورا البدري اسماعيل عبد الحميد35609
5949############اخميمآبار الوقف عنورا محمد شوقى احمد35610
7541############اخميمآبار الوقف عنورهان محمد السيد عبد الحميد محمد35611
8054############اخميمآبار الوقف عنورهان محمد حسين حسن35612
6336############اخميمآبار الوقف عنورهان محمد عبد الحميد عبد البارى35613
5656############اخميمآبار الوقف عنورهان محمد فتوح اسماعيل35614
5556############اخميمآبار الوقف عهاجر حماده محمود يوسف35615
6958############اخميمآبار الوقف عهدير علي مهني ادريس35616
6758############اخميمآبار الوقف عهند خالد السيد حامد35617
7255############اخميمآبار الوقف عهند على عبد الحميد عبد البارى35618
6353############اخميمآبار الوقف عهيا الشريف فوزي السيد35619
7160############اخميمآبار الوقف عوالء محمد احمد محمد35620
6358############اخميمآبار الوقف عياسمين احمد اسماعيل حسين35621
6459############اخميمآبار الوقف عياسمين اشرف علي احمد35622
6056############اخميمآبار الوقف عياسمين عادل علي عبد الرحمن35623
6759############اخميمآبار الوقف عياسمين محمد كامل علي35624
7660############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىاحمد خليفه احمد اسماعيل35625
7158############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىاحمد محمد احمد عكاشه35626
7659############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىامجد كرم فوزى معوض35627
7258############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىحمزه منتصر كامل محمود35628
6056############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىخالد عيسوى عبد الاله احمد35629
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7659############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىرامى مدحت ايوب جاد الرب35630
6351############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىعبد الحميد احمد عبد العال عبد الحميد35631
6458############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىعبد هللا ناجى محمد رباب35632
7059############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىعبد هللا ناصر حزين محمد35633
7059############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىعلى حسن محمد حسن35634
7856############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىفادى كرم وصفى شاكر35635
7652############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىماريو عماد ذكى مسعود35636
7337############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىمحمد عدلى كامل السيد35637
6337############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىمحمد عصران احمد عبد السميع35638
7655############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىمحمود اشرف عبد الاله عبد الحميد35639
7857############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىمحمود سمير محمود محمد35640
7846############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىمينا مجدى عطا عبد السيد35641
ع جيد35642 7654############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىاناسيمون سامح ودي
7346############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىحنان حسن عبد الحميد عكاشه35643
7857############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىروان الشيمى محمد عبد الراضى35644
7853############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىفاطمه احمد حسنين عبد السالم35645
7434############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىفاطمه احمد على حسين35646
7758.5############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىفاطمه محمد على مطاوع35647
7758############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىفاطمه نبيل محمد حسين35648
7756############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىكرستينا ايمن عطا عبد السيد35649
7835############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىمارتينا كرم وديع فرج35650
79.560############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىمارينا شكرى كمال جيد35651
7859############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىمريم زكا سعيد بخيت35652
انى عطيه حبشى35653 79.559.5############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىميرا روم
6738############اخميمابار الوقف للتعليم األساسىندى اشرف ابو حمادى بخيت35654
6832############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىابراهيم الجميل منصور الضبع35655
5533############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىاحمد السيد عبد الهادي حسن35656
7860############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىاحمد حسن عبد الرسول مالزم35657
7444############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىاحمد سيد فوزى الشمندى35658
5236############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىاحمد محمد كامل عبد الحق35659
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5636############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىاحمد ممدوح عبد الواحد محمود35660
6032############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىاحمد ناصر احمد محمد35661
6035############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىاسالم بخيت رشاد بشير35662
ريا محمد مالزم35663 7143############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىاسالم زك
6738############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىاسالم محمود محمد محمد35664
6534############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىثابت محمد ثابت احمد35665
6941############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىثابت مدحت رمضان ثابت35666
4132############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىحسين عابدين قاسم محمد35667
6946############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىحماده كامل صادق عبد هللا35668
7546############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىحماده محمود محمد مالزم35669
6241############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىحماده مظهر جابر عبد الغنى35670
7459.5############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىحمدى وحيد السيد عثمان35671
7152############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىخالد احمد محمد عبد الهادي35672
5533############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىخلف محمد احمد خلف35673
اد ناجى محمود عبد الموجود35674 7858.5############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىزي
4848############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىسيف احمد حسين الديب35675
6752############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىشريف وحيد عبد الرحيم عبد المجيد35676
5850############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىطارق ياسر احمد عبد العزيز35677
5847############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىعادل حسنى رفاعى عبد الحميد35678
7056############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىعبد الرحمن احمد محمد عبد الحميد35679
4248############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىعبد الرحمن السيد احمد حسين35680
6550############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىعبد الرحمن محمد العربى عثمان35681
7451############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىعبد هللا احمد السيد عبد الرحيم35682
4846############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىعبد هللا كرم شوقى محمد35683
7153############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىعبد هللا محمود رفعت حلمي35684
4936############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىعلى رمضان محمود اسماعيل35685
6952############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىعلى كرم جيالنى على35686
6345############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىعمر عصام ببارى كامل35687
6739############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىعمرو كمال صادق عبد هللا35688
6941############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىفادى مهاود كامل سالمه35689
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5134############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىكرم زغلول خليفه عبد الموجود35690
ضي رشوان35691 4634############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىكريم احمد را
6953############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىكريم رجب عبد الباسط احمد35692
7356############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىكريم كمال عبد الرسول مالزم35693
7054############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىكيرلس اميل فوزى شكر هللا35694
5952############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمايكل مكرم كامل جادهللا35695
6455############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمتى عونى جاد حكيم35696
4955############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمد احمد محمد احمد35697
4544############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمد جالل عبد هللا عبد الرحمن35698
7859############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمد رمضان كامل جاد35699
6457############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمد صبرى شعبان حمدون35700
4345############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمد ضاحي علي محمد35701
5045############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمد عبد الرحيم ابو الحسن محمود35702
7358############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمد عبد العليم محمد احمد35703
5455############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمد على محمد احمد35704
5757############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمد فريد حسين محمد35705
6660############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمد كرم عوض مالزم35706
5657############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمد مصطفى كامل على35707
7659############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمد مالزم احمد محمد35708
5951############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمد ممدوح كامل اسناوى35709
5655############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمود احمد كامل حسن35710
78.559.5############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمود اشرف سعد احمد35711
4550############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمود ايمن جادالكريم محمد35712
7959.5############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمود صابر كمال محمود35713
7354############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمود عبد الناصر محمد محمد35714
4542############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمود عصام السيد هاشم35715
7658############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمود محمد السيد حسن35716
7557############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمحمود محمد صديق رضوان35717
7346############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىهارون راشد عبد الهادى حسن35718
انى شوقى عزيز35719 7555############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىيسى روم
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6756############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىيسى سامى شوقى شكرهللا35720
6654############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىيوسف محسن خضيرى محمد35721
7246############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىابتسام ياسر حامد عبد هللا35722
6848############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىاسراء عاطف حسن محمد35723
8059.5############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىاسماء جمال ابو الحمد عبد الموجود35724
7159.5############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىاسماء محمد خليفه مجاهد35725
8058.5############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىاسماء محمود كامل حسن35726
7955############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىاسماء ممدوح عطا عبد الغفار35727
6452############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىاميره السعودى ابوزيد عساف35728
7758############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىاميره السيد عبد الحفيظ اسماعيل35729
7153############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىاميره منتصر محمد توفيق35730
7955############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىاميره ناصر احمد عبد الحميد35731
6851############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىايه صالح عبد الرحمن محمد35732
7547############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىايه محمد فوزى عفيفى35733
78.558.5############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىايه ممدوح كامل ابراهيم35734
7458############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىبثينه سعودى فوزى الشمندى35735
6053############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىجاكلين رفعت نظير شنوده35736
6956############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىجيهان الشريف محمد احمد35737
7455############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىحبيبه عمادالدين فهمى احمد35738
7860############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىحسناء جمال شرقاوي عبد المجلي35739
7752############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىخلود منصور عبد الاله محمد35740
5846############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىداليا الجميل كامل على35741
6053############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىداليا نشات سليمان عبد الرحمن35742
6741############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىدعاء ابراهيم محمود ابراهيم35743
6548############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىدعاء السيد حافظ احمد35744
5543############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىدميانه ايوب رزق بخيت35745
4738############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىرحمه السيد عطا صهيب35746
7056############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىرحمه عزت محمود ابوزيد35747
6258############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىريهام احمد خليفه سليم35748
78.560############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىزهراء جمال شرقاوي عبد المجلي35749
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6347############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىساره ميشيل حلمى حبيب35750
7659.5############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىسماح الراوى عبد الغنى حسين35751
7759############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىشهد كمال عبد الهادى حسن35752
7447############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىشهد محمد عبد الحفيظ الديب35753
7354############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىشيماء اليمنى احمد السيد35754
7437############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىشيماء عيد خليفه احمد35755
7343############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىعبير ماهر محمود الديب35756
7339############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىعزه ممدوح عبد الهادى محمود35757
7341############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىفرحه ضاحى محمد على35758
7645############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىفرحه ياسر حسين احمد35759
5439############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىلمياء احمد ابراهيم حسن35760
7243############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمارى سمير جاد عوض35761
7257############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىماريا عاطف كامل شكرهللا35762
7149############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمارينا جندى جاد بخيت35763
7155############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمارينا سعيد رزق بخيت35764
6839############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمارينا عادل بشوت رياض35765
7641############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمديحه مجدى هاشم محمود35766
5539############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمروه شمندى عبد الخالق حمدون35767
6038############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمريم وليم تامر نجيب35768
7450############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىملك اسامه محمود اسماعيل35769
6436############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىملك سيد حمدى على35770
7246############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىملك هانى عشرى السمان35771
7348############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمنار ابراهيم كامل ابراهيم35772
5635############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمنار ال سعود حسنين على35773
6937############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمنار تحسين عبد الرحيم عبد المجيد35774
5836############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمنار خلف هللا سابت على35775
د عساف35776 6542############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمنال محمد ابوزي
4934############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمنه ال سعود حسنين على35777
6538############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمنى عبد العال مصطفى عبد المجيد35778
5832############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمنى عماد على خلف35779
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7452############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىمهرائيل عدلى نظير شنوده35780
7551############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىميرنا امجد زكى شاكر35781
7137############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىنجاه عبده على سيد35782
6841############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىنجالء على مصطفى عبد الحميد35783
7741############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىنجوى شعبان حمدان عبد هللا35784
6842############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىندى ناصر بكرى حسين35785
7447############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىنسمه عجيب رزق بخيت35786
ضوان35787 6838############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىنعمه جابر محمد ر
7143############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىنيفين نبيل ايوب وقيم35788
8059############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىهدى سعودى صابر احمد35789
7242############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىهدير عبد السالم على رشوان35790
7351############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىهدير هاني علي احمد35791
6436############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىوالء زكريا زين العابدين مجاهد35792
6948############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةابراهيم شريف رشاد البدرى35793
7750############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاحمد اشرف احمد سالم35794
7655############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاحمد اكرم محمد على35795
7755############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاحمد حسين احمد عبد العال35796
7759############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاحمد رائد فتحي عبد الحليم35797
7751############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاحمد سالم ابو العال عبد الرحيم35798
7757############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاحمد صبرى محمد السيد35799
7555############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاحمد عبد الموجود حسن احمد35800
7054############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاحمد عزت احمد محمد35801
7158############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاحمد عماد صبرى سليمان35802
7558############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاحمد عونى حافظ احمد35803
7858############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاحمد فتحى حسين عبد الحليم35804
78.559############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاحمد محمد احمد فرغل35805
78.558############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاحمد محمد حسين احمد35806
6350############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاحمد محمد عبد الاله عبد الرحيم35807
7153############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاحمد محمود عبد البارى محمد35808
7657############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاحمد منصور احمد محمد35809
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7960############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاحمد هانى اسماعيل كامل35810
6850############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاسامه خالد عبد القطب عبد الاله35811
7756############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاسامه صفوت محمود محمد35812
6650############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاسامه ماهر خلف محمد35813
4745############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاسالم احمد هاشم راضي35814
6953############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاسالم عبد الشافي مدبولي احمد35815
7752############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاسالم عالء حسين محمد35816
5236############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةالسيد عامر السيد على35817
6746############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةالسيد فاضل ثابت همام35818
7757############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةامير جميل بخيت فكرى35819
7857############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةامين احمد احمد محمد35820
7349############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةايهاب كامل محمد عبد العال35821
5441############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةبسام عبد الرحيم محمد عبد العال35822
6451############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةبيشوي عادل عايد خليل35823
7357############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةجرجس الديب حبيب لبيب35824
7258############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةجرجس نجيب فاروق برسوم35825
4845############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةحسن عاصم حسن عبد العزيز35826
7360############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةحسن عبد الرحيم حسن عبد المجيد35827
6858############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةحسن عبد الاله علي السيد35828
7959############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةحسين خضيري حسن محمد35829
6153############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةحسين محمد حسن عبد الاله35830
7753############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةحسين منتصر حسين عبد الحليم35831
6949############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةحمدى محمود القطبى عبد الاله35832
7857############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةحمزه صادق عبد الاله احمد35833
7852############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةحمزه مؤمن محمد ابو رحاب35834
6346############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةحمزه وائل زكريا عبد الرحيم35835
6146############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةخالد محمد همام عليان35836
7857############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةرامي ناجي حبيب لبيب35837
7756############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةرعد محمود سامي محمد عبد الجيد35838
7543############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةزياد جمال محمد احمد35839
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7856############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةزياد محمد قبيصى محمد35840
اد منتصر العربي عبد الرحيم35841 7550############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةزي
7250############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةسيف احمد السيد هاشم35842
78.558############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةطه محمد علي احمد35843
7354############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعبد الحفيظ باهى حافظ اسماعيل35844
78.558############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعبد الرحمن ابو العباس على عبد النعيم35845
7245############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعبد الرحمن احمد السيد محمد35846
79.559############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعبد الرحمن احمد سمير المشهدي حسن35847
7343############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعبد الرحمن جبريل عبد الاله على35848
7657############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعبد الرحمن حسن كامل احمد35849
6349############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعبد الرحمن حسن هريدى احمد35850
7349############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعبد الرحمن خالد صديق احمد35851
6945############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعبد الرحمن رائد بدري السيد35852
7059############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعبد الرحمن صبرى اسماعيل على35853
6253############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعبد الرحمن طه بخيت حسين35854
5949############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعبد الرحمن محمد عبد الحميد حسين35855
عبد35856 الرحمن مخنار عبد الحفيظ عبد 4545############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةالواحد
6554############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعبد الرحمن يسرى عبد الرحمن احمد35857
7056############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعبد العزيز زكريا احمد على35858
6552############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعبد هللا احمد السيد مازن35859
6660############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعبد هللا محمد احمد موسي35860
8060############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعبد هللا محمد المامون عبد الناصر علي35861
6853############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعبد المجيد رجب عبد الحليم عبد المجيد35862
7460############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعبد الناصر عبد الحليم حافظ احمد35863
78.556############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعثمان السيد عثمان قاسم35864
5951############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعالء جمال جاد الكريم السيد35865
5050############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعلى اكرم احمد محمود35866
7245############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعلى اكرم على مازن35867
5849############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعلى بكر على محمد35868
4648############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعلي صابر عبد الرحيم احمد35869
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6948############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعماد محمود اسماعيل علي35870
6653############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعمرو محمد عبد الكريم كمال الدين35871
5847############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعمرو مرسي كامل عبد هللا35872
6954############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةفارس احمد بدري احمد35873
7556############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةفارس حمدي فهمي مازن35874
6446############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةكريم عالء عبد الرحيم السيد35875
78.558.5############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةكيرلس هانى صبحى حبيب35876
7959############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمد احمد اسماعيل محمد35877
5745############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمد اشرف احمد عبد الموجود35878
6348############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمد السيد على عبد الاله35879
7152############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمد ثابت صبري عبد العال35880
7658############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمد حسن فتوح عبد الكريم35881
5444############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمد حمدي احمد عبد العال35882
6846############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمد رجب ابوعريضه عبد العال35883
6155############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمد سعودى محمد محمود35884
7460############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمد صابر شحاته حمدون35885
7655############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمد عاطف حسن احمد35886
6138############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمد عامر عماش محارب35887
7450############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمد على السيد عبد العال35888
6755############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمد محمود السيد مازن35889
78.555############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمد محمود المهدي عبد هللا35890
7248############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمد محمود حلمي زيدان35891
7147############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمد محمود عبد الصبور السيد35892
6552############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمود احمد محمود محمد35893
7652############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمود احمد يونس عبد الحليم35894
6553############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمود حشمت عبد الحافظ على35895
7454############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمود خليفه احمد السيد35896
7349############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمود صبري فتحي محمد35897
6941############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمود عوني محمود عبد الاله35898
7854############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمود كامل عبد الصبور السيد35899
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7951############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمود محمد محمود هاشم35900
ل محمود خليفه35901 4442############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمحمود وائ
7554############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمصطفى محمود عبد المجيد عبد الرحيم35902
6651############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمصطفي محمود الشاذلى عبد الخالق35903
6851############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمصعب السيد محمد عبد الاله35904
7854############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةميالد شحات حبيب لبيب35905
7049############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةناصر السيد عبد الرحيم يونس35906
6643############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةناصر منصور عبد الحفيظ عبد الحافظ35907
6450############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةهانى عزت اسعد جاب هللا35908
7758############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةهدرا جميل صبحي مسعود35909
7141############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةوليد عالء اسماعيل ابراهيم35910
78.548############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةيحى مصطفى محمد عبد المجيد35911
5849############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةيحيى زكريا السيد على35912
78.559.5############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةيسى فتوح فؤاد ميخائيل35913
7757############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةيوسف الديب محمد احمد35914
7155############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةيوسف عادل خلف هللا عبد الموجود35915
7858.5############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةيوسف عبد الحميد مختار عبد الحميد35916
6748############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاروه احمد ثابت حسين35917
7952############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاروه محمد السيد على35918
7554############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاسراء حاتم شعبان احمد35919
7958.5############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاسراء شعبان السيد على35920
7857############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاسراء علي فاضل احمد35921
7759############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاسراء يوسف شحاته بخيت35922
4949############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاسماء خليفه جاد محمود35923
7353############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاسماء شعبان عبد الحميد عبد الرحيم35924
7554############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاسماء محمد حافظ عبدربه35925
7346############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاسماء محمد محمود عبد العال35926
7959############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاسماء محمود احمد عبد العال35927
7147############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةاسماء مصطفى هاشم احمد35928
7351############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةامل شحات عبد الحميد حسن35929
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7653############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةامنه محمد حسن فرغل35930
8060############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةامنيه حسام الدين يونس جاب هللا35931
4937############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةايمان علي احمد خليفه35932
7751.5############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةايمان محمود ابراهيم عبد الرحيم35933
5536############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةايمان يحيى شحات عبد العال35934
7555.5############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةايه السيد على محمد35935
7958############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةايه عالء الدين سالم احمد35936
79.558############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةايه محمد بدوى مرسى35937
4737############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةايه ياسر محمد حسن35938
7155############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةبسمه حاتم عبد الحفيظ احمد35939
8058############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةبسمه محمد احمد علوان35940
8058############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةتغريد مرتضى عبد الحميد عبد الرحيم35941
7357############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةجومانه جرجس اسكندر شنوده35942
7959.5############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةحسناء رافت السيد امين35943
4751############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةحنان محمود محمد حسين35944
6048############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةخلود خالد حافظ عبد الكريم35945
6050############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةداليا ناصر صديق محمد35946
4641############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةدنيا جالل محمد احمد35947
6850############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةدينا عبد الواحد على عبد الواحد35948
79.558############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةرحاب سامح محمود اسماعيل35949
4738############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةرحاب شعبان رشاد محمد35950
4252############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةرحاب هيثم فتوح الضبع35951
7756############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةرحمه ابوبكر احمد محمد35952
7860############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةرحمه السيد علي حسن35953
7760############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةرحمه سعودي السيد رزق35954
7458.5############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةرحمه فتحي عبد الاله احمد35955
راهيم35956 مه محمد مكى اب 7659############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةرح
7859############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةرحمه ناجى احمد عبد الحميد35957
7353############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةرويدا اشرف الديب ثابت35958
7047############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةريهام السيد هاشم ابوليله35959
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هام محسن رشدي هالل35960 7657############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةري
6654############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةزهراء خالد صادق حسين35961
8059.5############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةزهوه عبد الصبور عبد الخالق احمد35962
7456############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةزينب عونى السيد على35963
7858############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةساره عاطف سيد سليمان عوض35964
7459.5############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةساره محمد كامل جاد35965
7760############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةسلوي محمود اسماعيل عبد الظاهر35966
7660############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةسهام عاصم حسن فاضل35967
7659############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةسهيله عماد راضي اسماعيل35968
7359.5############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةشهد جمال محمد عبد الجيد35969
7452############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةشهد كرم فهمى اسماعيل35970
8060############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةشيماء احمد محمود اسماعيل35971
7248############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةشيماء خالد محمد حسن35972
7957############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةشيماء على محمود محمد35973
7958############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةعلياء محمد علي عز الدين35974
00############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةغاده السيد احمد صالح35975
7153############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةغاده محمود علي عبد الرازق35976
5752############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةفاطمه بكر محمد حسانين35977
7051############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةفاطمه حسن اسماعيل محمد35978
ضان35979 6552############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةفرحه احمد عنتر رم
7856############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةفرحه اكرم عبد الرؤوف عبد الرحيم35980
7851############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةفرحه شريف حامد حسين35981
7856############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمارتينا انور بخيت قلد35982
7860############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمارجريت جوزيف حلمى حبيب35983
6649############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمروه ايمن صديق احمد35984
7755############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمروه محمد عبد الحفيظ شيخون35985
7858############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمريم احمد عليان محمد35986
7858############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمريم حشمت نظيم مسعود35987
7356############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمريم خليفه علي ابو العال35988
7054############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمريم رجب فضلى عبد العال35989
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مريم35990 صابر عبد المنعم شيخون عبد 7558############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةالظاهر
7658############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمريم على احمد على35991
6946############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمريم ناصر محمد رزق35992
7739############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةملك االنصارى عبد الحميد مرسى35993
7647############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةملك محمد ثابت علي35994
8060############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةملك منتصر فاوى ابو العال35995
6639############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمنار شعبان الديب احمد35996
7033############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمنار عاصم حامد على35997
6534############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمنار على صديق محمد35998
7953############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمنار محمد محمود هاشم35999
7745############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمنتهى احمد عبد الرحيم احمد36000
78.545############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمنه هللا حسين فتوح عبد الكريم36001
7860############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمنه هللا مجدى فاوى ابو العال36002
7133############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمنه هللا محمد احمد حسين36003
7956############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةمنه هللا محمد رمضان عبد الفتاح36004
7960############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةميار احمد ثابت جبالي36005
7852############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةميرنا اشرف امين عطا36006
7957############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةناريمان ناجي صادق حمدون36007
78.541############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةنجوى على ثابت عبد الرحيم36008
7740############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةندى ثابت عزمى عبد المالك36009
7852############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةندى عاصم ابراهيم عبد الباقى36010
7957############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةندي السيد حسين احمد36011
7042############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةنها محمد اسماعيل علي36012
7254############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةنهى عصمت عبد العليم عبد هللا36013
8058############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةنور ايمن على عبد القادر36014
7958############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةنوره اشرف هاشم ابراهيم36015
7960############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةنوره عاصم السيد على36016
78.558.5############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةنورهان اشرف حسن احمد36017
7859.5############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةنورهان محمود عبد الرءؤف عبد الرحيم36018
7756############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةهاجر محمود هاشم احمد36019
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7450############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةهاله حسن احمد محمود36020
7749############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةهايدى منصور نصحى حبيب36021
5848############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةهدي البسيوني حسين محمد36022
7857############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةهند الديب محمد احمد36023
5645############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةهند عبد الكريم راضى عبد الحليم36024
79.560############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةهند عالء فتوح عبد الاله36025
8060############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةهويدا على حافظ احمد36026
6745############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةورده السعودي محمود على36027
ب شعبان فاضل36028 7854############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةورده رج
7748############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةوفاء اشرف علي محمد36029
7852############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةوفاء وحيد محمود محمد36030
78.556############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةوالء عاصم احمد محمد36031
7645############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةوالء عوض حامدى عبد الحافظ36032
7759############اخميمنيده اإلعدادية القديمة المشتركةيوستينا وائل ذكرى جابر36033
78.552############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةابراهيم احمد ثابت محمود36034
4938############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةابراهيم محمد محمود عيسوي36035
78.553############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةابراهيم هاشم محمد علي36036
7857############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاحمد السيد عبد الحميد عبد الاله36037
5035############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاحمد السيد فتحي كامل36038
5339############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاحمد شريف ثابت جادالكريم36039
6245############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاحمد صابر عبد العزيز عبد الرحمن36040
5745############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاحمد صالح علي محمد36041
6041############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاحمد عاطف محمود زيان36042
7956############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاحمد عوني السيد محمد36043
7853############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاحمد محمد جالل علي36044
7349############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاحمد محمد هاشم عبد الموجود36045
7651############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاحمد محمود صالح رشوان36046
6746############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاحمد مختار احمد علي36047
7959.5############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاحمد وحيد مشهدي حسين36048
7750############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاسامه وحيد حسين احمد36049
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5145############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاسالم محمد عبد الحميد محمد36050
5746############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةالسيد ابراهيم رمضان بخيت36051
8060############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةحسن حامد محمد ابراهيم36052
7445############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةحسن عبد الناصر احمد بخيت السيد36053
6738############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةحسن محمد حسن حسين36054
4238############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةحسين حسن علي احمد36055
4336############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةحماده علي عبد العزيز مشهور36056
5036############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةزياد عامر حسن محمد36057
78.557############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةزياد محمد احمد عبد الموجود36058
4943############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةزياد محمد شوقي مملوك36059
7658.5############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةزياد هشام احمد حسن36060
79.557############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةشريف صادق السيد عبد الكريم36061
8056############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةطارق علي يونس عبد الرحيم36062
7955############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةطه احمد محمد محمود36063
7956############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةعبد الرحمن اكرم علي حسين الخطيب36064
8060############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةعبد الرحمن السيد محمود عبد الاله36065
8060############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةعبد الرحمن رجب محمد عبد الجليل36066
6342############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةعبد الرحمن عبد الاله احمد محمد36067
6952############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةعبد الرحمن محمد السيد احمد36068
6545############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةعبد الرحمن محمد خيري ثابت36069
5148############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةعبد الرحمن محمد عبد العال احمد36070
7858############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةعبد هللا احمد ابراهيم محمد36071
4749############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةعبد هللا فتحي حسن محمود36072
4535############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةعبد هللا مصطفى حمدى رزق36073
6949############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةعبد هللا وائل قدري محمود36074
7354############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةعالء خالد صبري محمد36075
7859############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةعالء علي حسن خلف هللا36076
6435############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةعلي عبد العال عوض كيالني36077
4541############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةعلي عالء علي عبد الواحد36078
6446############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةعلي ممدوح شوقي ربيعي36079
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4641############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةعمر كامل هاشم محمود36080
7349############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةكيرلس حبيب فريد ناشد36081
ضان36082 5139############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمحمد احمد السيد رم
4747############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمحمد احمد محمد احمد36083
7555############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمحمد احمد هاشم ماذن36084
ضبع محمود احمد36085 7759.5############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمحمد ال
7858.5############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمحمد جاد بخيت حسين36086
4948############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمحمد حسن السيد عبد القادر36087
7659.5############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمحمد خالد محمود حسين36088
5642############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمحمد رمضان محمد محمود36089
4932############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمحمد سيد علي ابراهيم36090
7660############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمحمد شعبان ابوضيف ربيعى36091
78.559############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمحمد عمر احمد علي36092
7157############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمحمد فتحي عبد الحفيظ احمد36093
7151############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمحمد منتصر حافظ عثمان36094
5147############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمحمود خلف احمد جوده36095
6052############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمحمود عزت جاد عبد المنعم36096
7860############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمحمود علي محمود محمد36097
5845############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمحمود فارس حسن محمد36098
7647############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمحمود كمالي ابراهيم محمد36099
4943############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمدحت حاتم محمد حسن36100
4132############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمصطفى حمدي صابر محمد36101
4736############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمصطفي محمود مرعي امين36102
4743############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمعاذ محمود حسان عبد المجيد36103
4439############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمنتصر علي ابو ضيف احمد36104
7960############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمهند حماده حسين محمد36105
7960############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمؤمن ايمن علي محمود36106
7858############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةوليد محمد حسين تمام36107
6253############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةيوسف ابراهيم محمد عبد الجيد36108
6755############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةيوسف زكريا دياب احمد36109
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7960############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةيوسف علي عبد الحافظ احمد36110
7554############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاسراء احمد علي احمد36111
5954############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاسراء رمضان عبد الرحيم احمد36112
5456############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاسراء زين العابدين محمد محمود36113
5232############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاسراء محمد احمد متولي36114
7555############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاسراء محمد شوقي ربيعي36115
7352############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاسراء ياسر عبد الجليل سباعي36116
7858############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاسماء ابراهيم خليفه محمد36117
7658############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاسماء احمد ثابت احمد36118
7448############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاسماء احمد علي احمد36119
7444############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاسماء عاطف البباري محمد36120
4433############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاسماء هاشم زيدان علي36121
5842############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاسماء يسري حافظ محمد36122
7752############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاالء محمود السيد محمود36123
78.554############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةالشيماء ابراهيم عبد الحفيظ عبد الاله36124
6437############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةامل مصطفى محمود احمد36125
6634############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةامنه عاطف حامد محمد36126
7755############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةامنيه احمد عباس محمد36127
7550############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةاميره حسن محمد احمد36128
78.551############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةايمان احمد محمد علي قريطم36129
6950############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةايمان عادل محمود عبد العال36130
7958############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةايمان محمد السيد محمد36131
6036############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةايمان محمد علي محمد بدران36132
5143############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةايه السيد حسن محمد36133
7251############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةايه عبد المجيد حسن عبد المجيد36134
8059############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةايه محمد احمد عبد الموجود36135
5744############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةايه مؤمن عبد الاله محمد36136
7546############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةبسمله رجب السيد رمضان36137
5338############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةبسمه علي هاشم بطيخ36138
4739############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةبسينه عبد الحفيظ حافظ اسماعيل36139
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5840############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةتهاني محمود السيد ابو العال36140
7244############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةجهاد ايمن خليفه عبد العاطي36141
5236############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةحنان احمد عبده عبد الخالق36142
رم اسماعيل طلب36143 4741############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةخلود اك
6651############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةخلود خالد ثابت محمود36144
7960############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةدعاء عشري محمد عبد الحليم36145
5239############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةدعاء محمد ثابت حسان36146
5439############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةدنيا شريف محمود هاشم36147
78.559############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةدينا محمد مصطفي حسين36148
6646############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةدينا محمود شعبان احمد36149
6654############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةرابعه وليد محمود محمد36150
5344############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةرحمه جمال جاد عبد المنعم36151
6448############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةرحمه عمر السيد اسماعيل36152
7859.5############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةرفيده فتوح حافظ  عثمان36153
7759.5############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةرفيده يوسف عبد الحميد عثمان36154
هام ناصر عارف محمد36155 78.556############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةري
4635############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةزهراء طارق عبد الطيف تمام36156
78.558############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةزهراء محمد محمود عبد العال احمد36157
7958############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةزينب خالد متولي احمد36158
8060############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةساره علي احمد محمد36159
8059############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةسالي عمرو محمود احمد36160
7553############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةسجا البدري احمد محمود36161
7757############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةسهيله حسن عبد الموجود محمد36162
7859############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةشروق نصار صديق تمام36163
5452############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةشيماء احمد فرغل محمد36164
6750############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةشيماء عبد الناصر ابراهيم حسن36165
6844############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةشيماء محمد كامل عبد الاله36166
7137############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةشيماء مصطفى احمد عبد المجيد36167
7757############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةصفاء عالء عبد الرسول عبد الرحمن36168
7855############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةضحى حمدي ابراهيم السيد36169
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7756############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةعزه احمد كامل عبد الحليم36170
7260############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةغاده اشرف احمد عبد الموجود36171
7660############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةغاده السيد محمود احمد36172
7356############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةفاطمه محمد عبد العال رمضان36173
7858############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةفرحه محمد ابراهيم حسين36174
7257############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةقاطمه ممدوح الديب عبد هللا36175
78.558.5############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةكريمه هاشم صابر كمال36176
6146############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةلقاء احمد علي محمد36177
6354############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمارينا عزت فخري جريس36178
6043############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمروه ابو الوفا اسماعيل عبد المطلب36179
4247############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمروه محمد خلف عبد الحليم36180
6653############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمريم ابورحاب محمود احمد36181
7760############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمريم اكرم علي حسين36182
7254############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمريم عبد الحفيظ علي محمد36183
7254############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمريم عبد الرحيم احمد اسماعيل36184
8060############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةملك اشرف عبد الحفيظ عثمان36185
7860############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةملك الخطيب علي حسين36186
6143############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةملك علي جادالرب عبد الرحيم36187
6553############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةملك محمد عبد الرحيم احمد36188
6852############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمنار محمد عبد القادر فراج36189
7749############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمنجه خالد عبد الحفيظ عبد الواحد36190
7653############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةمنه عالء السيد عبد الواحد36191
7157############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةنرمين اشرف عبد الحكم محمد36192
7957############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةنسمه الديب محمود احمد36193
7454############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةنسمه كامل احمد محمد36194
6046############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةنهي عاطف جادالرب عبد الرحيم36195
7857############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةهبه هللا وائل عبد الرحيم محمود36196
7648############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةهناء محمد احمد عارف36197
7551############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةهند علي محروص خلف هللا36198
5334############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةهيام ناجح شحاته احمد36199
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7957############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةوالء رمضان محمود احمد36200
6855############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةوالء محمد حسن احمد36201
5735############اخميمنيدة اإلعدادية الجديدة المشتركةياسمين حماده احمد علي36202
5937############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد احمد فرج خيرى احمد36203
6339############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد طارق هاني ثابت علي36204
5437############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد عبد الرحمن السيد محمود عبد القادر36205
5735############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد عبد العزيز ابراهيم خليفه رمضان36206
4435############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد عماد عاطف عطا عبد السالم36207
4334############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد محمد ابو الحمد حمدان عارف36208
6140############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد محمود خلف محمد مهران36209
6949############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد هشام على عبد العال حامد36210
7250############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد يوسف ناصر فاضل ابورحاب36211
5445############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد يوسف هاشم موهوب سليمان36212
5839.5############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد اسراء عوض محمد ابو العز36213
79.560############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد اسماء احمد مهني ابورحاب36214
7956############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد اصاله احمد محمد على36215
79.557############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد انجى جعفر محمد الليثى36216
6146############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد انجى خالد محمد احمد36217
4434############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد ايمان جمال احمد عبد الرحمن36218
7542############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد بدور محمد عبد الاله عبد هللا36219
7143############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد دعاء احمد عبد الاله محمد36220
6040############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد عال عصام عبد النعيم محمد36221
7738############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد علياء عالء ابراهيم عبد هللا36222
6845############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد فايزه مصطفى صابر على36223
6346############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد مروه علي كمال عمار36224
5139############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد نورا حمدى احمد يونس36225
7237############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد هاجر محمود عبد العال حامد36226
6342############اخميمالصوامعة شرق عابراهيم حسن محمود احمد36227
5940############اخميمالصوامعة شرق عابراهيم علي احمد اسماعيل36228
5242############اخميمالصوامعة شرق عابراهيم محمد حمدى عبدربه36229
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7150############اخميمالصوامعة شرق عاحمد اسماعيل جميل امين36230
5338############اخميمالصوامعة شرق عاحمد اشرف احمد على36231
5945############اخميمالصوامعة شرق عاحمد القذافى ابوضيف عبد الرحيم36232
5644############اخميمالصوامعة شرق عاحمد ايمن عطا مصطفى36233
5143############اخميمالصوامعة شرق عاحمد تامر احمد علي36234
5044############اخميمالصوامعة شرق عاحمد جابر حسن محمد36235
4746############اخميمالصوامعة شرق عاحمد جمال احمد امين36236
5141############اخميمالصوامعة شرق عاحمد خلف صابر محمود36237
6146############اخميمالصوامعة شرق عاحمد دياب عبد الموجود عبد هللا36238
5744############اخميمالصوامعة شرق عاحمد صبرى فريد عبد العزيز36239
5039############اخميمالصوامعة شرق عاحمد صالح عبد الحميد ابو العز36240
7855############اخميمالصوامعة شرق عاحمد عادل صبرى عثمان36241
6042############اخميمالصوامعة شرق عاحمد عاصم همام عبد الرحمن36242
4541############اخميمالصوامعة شرق عاحمد على احمد مهران36243
4546############اخميمالصوامعة شرق عاحمد عماد محمد سالم36244
7241############اخميمالصوامعة شرق عاحمد عونى محمد محمود36245
5447############اخميمالصوامعة شرق عاحمد غضبان محمد صالح36246
5142############اخميمالصوامعة شرق عاحمد كرم عبد البديع فهمى36247
6744############اخميمالصوامعة شرق عاحمد كرم كامل احمد36248
4640############اخميمالصوامعة شرق عاحمد كرم لطفى عبد الجليل36249
7254############اخميمالصوامعة شرق عاحمد كمال محمود على36250
5845############اخميمالصوامعة شرق عاحمد لطفي محمد عبد السيد36251
6046############اخميمالصوامعة شرق عاحمد محمد رشيدي احمد36252
6145############اخميمالصوامعة شرق عاحمد محمود محمد مطاوع36253
6345############اخميمالصوامعة شرق عاحمد محمود هاشم عبد الاله36254
5242############اخميمالصوامعة شرق عاحمد نصر حفنى عبد النعيم36255
6241############اخميمالصوامعة شرق عاحمد وليد على احمد36256
5741############اخميمالصوامعة شرق عاسامه محمود بخيت قاسم36257
4642############اخميمالصوامعة شرق عاسالم احمد حمدان محمد36258
5745############اخميمالصوامعة شرق عاسالم الضبع احمد عبد الحميد36259
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7451############اخميمالصوامعة شرق عاسالم حاتم محمد مدكور36260
6655############اخميمالصوامعة شرق عاسالم حسين كامل السيد36261
7447############اخميمالصوامعة شرق عاسالم عبادى فهمى السيد36262
5543############اخميمالصوامعة شرق عاسالم محمود احمد سليمان36263
5344############اخميمالصوامعة شرق عاسالم ناصر محمد حسن36264
5034############اخميمالصوامعة شرق عاسماعيل محمد فوزى احمد36265
5542############اخميمالصوامعة شرق عاشرف جمال فهمى اسماعيل36266
4939############اخميمالصوامعة شرق عاشرف شندى ابراهيم عبد النعيم36267
5739############اخميمالصوامعة شرق عالزعيم نجدى فوزى ابو العز36268
78.559############اخميمالصوامعة شرق عالسيد حمدان حامد محمد36269
6443############اخميمالصوامعة شرق عانس خلف محمد عبد الجواد36270
6656############اخميمالصوامعة شرق عايمن سعد فهمى يونس36271
6150############اخميمالصوامعة شرق عايمن عبد هللا حفنى مهران36272
5853############اخميمالصوامعة شرق عايمن معتمد فرج هللا اسماعيل36273
7859.5############اخميمالصوامعة شرق عبدر الدين حاتم على محمود36274
7659############اخميمالصوامعة شرق عبدر بسام كريم هاشم36275
6057############اخميمالصوامعة شرق عحسام احمد شافع احمد36276
6453############اخميمالصوامعة شرق عحسام عبد الناصر محمود عبد النعيم36277
8060############اخميمالصوامعة شرق عحسام محمد لطفى محمد36278
5654############اخميمالصوامعة شرق عحسن جمال عثمان عرابى36279
5437############اخميمالصوامعة شرق عحماده احمد حمدان عطا هللا36280
5748############اخميمالصوامعة شرق عحمدون رمضان احمد حمدون36281
5444############اخميمالصوامعة شرق عحمزه محمود عطيه محمد36282
5846############اخميمالصوامعة شرق عخالد بخيت محمد احمد36283
6042############اخميمالصوامعة شرق عخالد ثروت فاروق احمد36284
6651############اخميمالصوامعة شرق عخالد جمال احمد خلف هللا36285
7049############اخميمالصوامعة شرق عخالد محمد امين احمد36286
7260############اخميمالصوامعة شرق عرائد عبد الاله محمود عبد النعيم36287
6748############اخميمالصوامعة شرق عرائد عشماوى احمد الضبع36288
5139############اخميمالصوامعة شرق عربيع ايمن محمد حسين36289
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4842############اخميمالصوامعة شرق عرزق ابودومه عبد الحكيم بيومى36290
5648############اخميمالصوامعة شرق عرشاد محمد رشاد احمد36291
7756############اخميمالصوامعة شرق عرضا عبد العال محمد فاضل36292
6749############اخميمالصوامعة شرق عرمضان عادل عطا حجاب36293
7860############اخميمالصوامعة شرق عرمضان على حامد عوض36294
4841############اخميمالصوامعة شرق عزكريا رمضان احمد حمدون36295
5641############اخميمالصوامعة شرق عزكريا عادل علي عبد الموجود36296
4436############اخميمالصوامعة شرق عزياد ابراهيم احمد محمد36297
7656############اخميمالصوامعة شرق عزياد ابراهيم امين عبد الحميد36298
5849############اخميمالصوامعة شرق عزياد السيد محمود احمد36299
6845############اخميمالصوامعة شرق عزياد عبد الناصر خليفه محمد36300
5042############اخميمالصوامعة شرق عزياد عمر خليفه محمد36301
6145############اخميمالصوامعة شرق عزين العابدين صابر على سلمان36302
4438############اخميمالصوامعة شرق عسامح محسن حلمى عبد الاله36303
5547############اخميمالصوامعة شرق عسيد فارس مرعى ابوضيف36304
78.552############اخميمالصوامعة شرق عسيف حازم رافع محمد36305
5045############اخميمالصوامعة شرق عسيف محمد اسماعيل احمد36306
6144############اخميمالصوامعة شرق عشريف احمد احمد محمد36307
5044############اخميمالصوامعة شرق عضاحي مرعي اسماعيل احمد36308
5344############اخميمالصوامعة شرق عطارق احمد اسماعيل احمد36309
5443############اخميمالصوامعة شرق عطارق حماده فوزي حسن36310
6339############اخميمالصوامعة شرق عطارق محمود جابر احمد36311
5049############اخميمالصوامعة شرق عطارق هوارى عبد الحفيظ عبد المقصود36312
7558############اخميمالصوامعة شرق عطه عشري علي الملسن36313
5445############اخميمالصوامعة شرق ععادل ابراهيم على السيد36314
5444############اخميمالصوامعة شرق ععبد الرحمن ايمن على احمد36315
6649############اخميمالصوامعة شرق ععبد الرحمن كريم وليم فؤاد36316
6447############اخميمالصوامعة شرق ععبد الرحمن محمد محمود محمد36317
7046############اخميمالصوامعة شرق ععبد الرحمن مروان محمد عبد الرحمن36318
7052############اخميمالصوامعة شرق ععبد الرحمن هانئ احمد عثمان36319
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5645############اخميمالصوامعة شرق ععبد الكريم حسان عبد هللا جادالرب36320
6342############اخميمالصوامعة شرق ععبد هللا احمد محمد ابوعوف36321
7348############اخميمالصوامعة شرق ععبد هللا السيد مدكور سعيد36322
6351############اخميمالصوامعة شرق ععبد هللا امجد جاد حسن36323
4649############اخميمالصوامعة شرق ععبد هللا انور عطا ابو العزم36324
6451############اخميمالصوامعة شرق ععبد هللا ايمن محمد حمدون36325
7755############اخميمالصوامعة شرق ععبد هللا جوده محمود عبد الاله36326
7653############اخميمالصوامعة شرق ععبد هللا حامد عبد الموجود عثمان36327
7051############اخميمالصوامعة شرق ععبد هللا على عطيفى على36328
6450############اخميمالصوامعة شرق ععبد هللا محمود راضى فاضل36329
5642############اخميمالصوامعة شرق ععصام ناصر سيد هاشم36330
6949############اخميمالصوامعة شرق ععالء احمد نورالدين عبد الصمد36331
6755############اخميمالصوامعة شرق ععالء طارق كرام خلف هللا36332
7350############اخميمالصوامعة شرق ععالء ناصر خلف هللا موهوب36333
4949############اخميمالصوامعة شرق ععلى بحبح توفيق زيدان36334
7158############اخميمالصوامعة شرق ععلى سالم محمد عبد اللطيف36335
6251############اخميمالصوامعة شرق ععلى عادل على محمود36336
6249############اخميمالصوامعة شرق ععلى عنتر احمد فهمى36337
7758############اخميمالصوامعة شرق ععلى ماهر على محمود36338
5548############اخميمالصوامعة شرق ععلى محمد حمدى حمدون36339
6248############اخميمالصوامعة شرق ععماد حماده عبد السيد جادالرب36340
4747############اخميمالصوامعة شرق ععمر اشرف فهمى محمود36341
6756############اخميمالصوامعة شرق ععمر الضبع ثابت عبد السالم36342
4842############اخميمالصوامعة شرق ععمر شلتوت عبد البصير عبد الحافظ36343
4447############اخميمالصوامعة شرق ععمر فتحى نافع محمد36344
6251############اخميمالصوامعة شرق ععمر محمد عبد العاطى محمد36345
5050############اخميمالصوامعة شرق ععمرو اسامه محمد حامد36346
7052############اخميمالصوامعة شرق ععمرو رئيس احمد دسوقى36347
4941############اخميمالصوامعة شرق ععمرو عادل صبرى ابراهيم36348
7151############اخميمالصوامعة شرق ععمرو عصام عبد السالم حسين36349
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6758############اخميمالصوامعة شرق ععمرو محمد سيد عوض36350
6455############اخميمالصوامعة شرق عفارس خلف محمد طلب36351
6654############اخميمالصوامعة شرق عكريم احمد حلمى زكى36352
5857############اخميمالصوامعة شرق عكريم باهي طلب خلف36353
6249############اخميمالصوامعة شرق عكريم حماده عطيه الحداد36354
5241############اخميمالصوامعة شرق عكريم شيبه فهمي طلب36355
6157############اخميمالصوامعة شرق عكريم عبد الرؤف عطيه حسان36356
6258.5############اخميمالصوامعة شرق عكريم عطا الصيد احمد36357
6656############اخميمالصوامعة شرق عكريم على عطيه مرسى36358
6346############اخميمالصوامعة شرق عكريم فوزى خلف موسى36359
5844############اخميمالصوامعة شرق عكريم ياسر صبري الشلقامي36360
6349############اخميمالصوامعة شرق عمازن عالء عطا عواجه36361
7159.5############اخميمالصوامعة شرق عمحسن حافظ ابوحمادى ابورحاب36362
5653############اخميمالصوامعة شرق عمحمد احمد على عبد الحميد36363
5143############اخميمالصوامعة شرق عمحمد احمد فوزى ضيف هللا36364
5748############اخميمالصوامعة شرق عمحمد اكرم احمد ادريس36365
7858############اخميمالصوامعة شرق عمحمد حاتم عبد الهادى حمدان36366
4936############اخميمالصوامعة شرق عمحمد حماده عبد الحميد قاسم36367
6342############اخميمالصوامعة شرق عمحمد حماده عرابى على36368
6854############اخميمالصوامعة شرق عمحمد حماده كريم السيد36369
6350############اخميمالصوامعة شرق عمحمد خلف كامل حسن36370
6752############اخميمالصوامعة شرق عمحمد رجب الضيفى عبد المنعم36371
6257############اخميمالصوامعة شرق عمحمد رفعت احمد احمد36372
5245############اخميمالصوامعة شرق عمحمد رفعت صبري محمد36373
5747############اخميمالصوامعة شرق عمحمد صفوت عطيه الزهرى36374
4845############اخميمالصوامعة شرق عمحمد طلعت علي قوت36375
5649############اخميمالصوامعة شرق عمحمد عادل توفيق مصطفى36376
6049############اخميمالصوامعة شرق عمحمد عادل عطيه الزهرى36377
6049############اخميمالصوامعة شرق عمحمد عبد الحليم حمدى حمدون36378
7550############اخميمالصوامعة شرق عمحمد عبده الصيد عبد المقصود36379
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6350############اخميمالصوامعة شرق عمحمد عصام جاد شافع36380
7558############اخميمالصوامعة شرق عمحمد عصمت محمد عبد الرحيم36381
ضبع محمود36382 5350############اخميمالصوامعة شرق عمحمد عطا ال
7858.5############اخميمالصوامعة شرق عمحمد على محمود عطاهللا36383
6249############اخميمالصوامعة شرق عمحمد عنتر اسماعيل احمد36384
6146############اخميمالصوامعة شرق عمحمد عوض امين ابراهيم36385
5548############اخميمالصوامعة شرق عمحمد محسن احمد همام36386
6855############اخميمالصوامعة شرق عمحمد محسوب ابراهيم عبد المجيد36387
5151############اخميمالصوامعة شرق عمحمد محمود احمد علي36388
5844############اخميمالصوامعة شرق عمحمد محمود بخيت محمد36389
7660############اخميمالصوامعة شرق عمحمد محمود محمد احمد36390
6152############اخميمالصوامعة شرق عمحمد ناجى احمد محمود36391
6051############اخميمالصوامعة شرق عمحمود احمد شيخون ابراهيم36392
د36393 5347############اخميمالصوامعة شرق عمحمود احمد محمد ابوزي
5954############اخميمالصوامعة شرق عمحمود احمد محمد حمدون36394
5845############اخميمالصوامعة شرق عمحمود اسماعيل محمد حسين36395
7257############اخميمالصوامعة شرق عمحمود حشمت كامل معاذ36396
5841############اخميمالصوامعة شرق عمحمود خالد صديق همام36397
7560############اخميمالصوامعة شرق عمحمود خلف حامد احمد36398
5248############اخميمالصوامعة شرق عمحمود شحاته الديب محمد36399
5851############اخميمالصوامعة شرق عمحمود عبد الرؤف زهرى محمود36400
5947############اخميمالصوامعة شرق عمحمود عز جابر عبد العال36401
4942############اخميمالصوامعة شرق عمحمود على حسن احمد36402
4944############اخميمالصوامعة شرق عمحمود فاروق صابر احمد36403
5748############اخميمالصوامعة شرق عمحمود ماهر جابر زناتي36404
4243############اخميمالصوامعة شرق عمحمود مجدى فرج هللا اسماعيل36405
5644############اخميمالصوامعة شرق عمحمود ممدوح قبيصى حمدون36406
6051############اخميمالصوامعة شرق عمحمود ياسر عوض اسماعيل36407
6855############اخميمالصوامعة شرق عمحى الدين فؤاد محى الدين احمد36408
6854############اخميمالصوامعة شرق عمدحت عبد الاله محمد محمود36409
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5448############اخميمالصوامعة شرق عمصطفى عبد الناصر احمد محمد36410
5949############اخميمالصوامعة شرق عمصطفى عصام حسين احمد36411
5546############اخميمالصوامعة شرق عمصطفى عصام على محمود36412
6549############اخميمالصوامعة شرق عمصطفى محمود فوزى ضيف هللا36413
5548############اخميمالصوامعة شرق عمصطفى ناصر احمد عبد الموجود36414
6347############اخميمالصوامعة شرق عمصطفي صابر محمد احمد36415
5746############اخميمالصوامعة شرق عمعاذ محمد جادالكريم محمد36416
5236############اخميمالصوامعة شرق عممدوح احمد محمد عبد الرحيم36417
6346############اخميمالصوامعة شرق عمنتصر بدوى كمال محمود36418
5343############اخميمالصوامعة شرق عمنتصر محمد احمد سليمان36419
7351############اخميمالصوامعة شرق عمهند اشرف حلمى الشلقامى36420
6549############اخميمالصوامعة شرق عمؤمن على محمد على36421
5042############اخميمالصوامعة شرق عناجى عالء كمال محمد36422
4943############اخميمالصوامعة شرق عنادر زكريا انور محفوظ36423
د36424 6959.5############اخميمالصوامعة شرق عنصر الدين على مصطفى ورا
4941############اخميمالصوامعة شرق عوليد على محفوظ حامد36425
5142############اخميمالصوامعة شرق عياسر محمود خلف هللا يونس36426
7345############اخميمالصوامعة شرق عيوسف السيد حسن محمد36427
5345############اخميمالصوامعة شرق عيوسف ايمن عبد الحافظ احمد36428
5044############اخميمالصوامعة شرق عيوسف جالل محمد همام36429
5144############اخميمالصوامعة شرق عيوسف جمعه محمد ابراهيم36430
6444############اخميمالصوامعة شرق عيوسف صالح مجاهد حمدون36431
78.560############اخميمالصوامعة شرق عيوسف يسري حامد زين الدين36432
8059############اخميمالصوامعة شرق عابتسام محمد حامد احمد36433
6040############اخميمالصوامعة شرق عاريج طارق عزت فريد36434
4734############اخميمالصوامعة شرق عاسراء احمد سعيد سليمان36435
6848############اخميمالصوامعة شرق عاسراء حاتم عبد العزيز محمد36436
6146############اخميمالصوامعة شرق عاسراء شوقي عطيه سالم36437
6851############اخميمالصوامعة شرق عاسراء ناصر حلمي حسين36438
4847############اخميمالصوامعة شرق عاسماء احمد علي حماد36439

(647)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

6251############اخميمالصوامعة شرق عاسماء حسن سالم عبد هللا36440
5957############اخميمالصوامعة شرق عاسماء رمضان محمد احمد36441
6649############اخميمالصوامعة شرق عاسماء رمضان هيبه علي36442
6747############اخميمالصوامعة شرق عاسماء طلعت فوزى محمود36443
5342############اخميمالصوامعة شرق عاسماء عبد الحفيظ كامل محمود36444
6651############اخميمالصوامعة شرق عاسماء محى الدين على سليمان36445
6651############اخميمالصوامعة شرق عاسماء ناصر فتحى عبد الرحمن36446
7659############اخميمالصوامعة شرق عاالء ابوبكر محمد عبد الاله36447
5744############اخميمالصوامعة شرق عالهام اسعد محمد عبد اللطيف36448
6747############اخميمالصوامعة شرق عامانى على جابر احمد36449
5543############اخميمالصوامعة شرق عامانى محمد فوزى هيبه36450
5343############اخميمالصوامعة شرق عامل السيد محمد عبد الحميد36451
7855############اخميمالصوامعة شرق عامل عصام محمد عالم36452
5647############اخميمالصوامعة شرق عامل عطا محمد عبد اللطيف36453
7757############اخميمالصوامعة شرق عامل كمال على محفوظ36454
7353############اخميمالصوامعة شرق عامل ممدوح ابراهيم حامد36455
7857############اخميمالصوامعة شرق عامنيه الضبع الزهرى عبد اللطيف36456
7149############اخميمالصوامعة شرق عامنيه سامى خلف احمد36457
5045############اخميمالصوامعة شرق عامنيه فهد عبد الاله فهمى36458
7044############اخميمالصوامعة شرق عامنيه مصطفي محمد السيد36459
5347############اخميمالصوامعة شرق عاميره ابو ضيف نصر محمد36460
7458############اخميمالصوامعة شرق عاميره اسماعيل فؤاد احمد36461
5239############اخميمالصوامعة شرق عاميره عصام خليفه قاسم36462
6544############اخميمالصوامعة شرق عاميره فتحى احمد محمد36463
6444############اخميمالصوامعة شرق عاميره مصطفى كامل عبد السالم36464
6546############اخميمالصوامعة شرق عانجى صابر الصيد احمد36465
6953############اخميمالصوامعة شرق عانجى عطا حماده عبد البارى36466
7355############اخميمالصوامعة شرق عايمان احمد حافظ ابوضيف36467
6654############اخميمالصوامعة شرق عايمان احمد عطاء عطيه36468
5947############اخميمالصوامعة شرق عايمان صفوت انور محمد36469
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5447############اخميمالصوامعة شرق عايمان كرم حفنى مهران36470
4540############اخميمالصوامعة شرق عايمان محمد فوزى هيبه36471
7859############اخميمالصوامعة شرق عايه اشرف كريم حمدان36472
7859############اخميمالصوامعة شرق عايه زكريا محمد احمد36473
7658############اخميمالصوامعة شرق عايه طارق احمد ظهران36474
7452############اخميمالصوامعة شرق عايه عادل محمد ابوزيد36475
7046############اخميمالصوامعة شرق عايه عبد الحليم حافظ عبد الرحيم36476
5447############اخميمالصوامعة شرق عايه عوض حامد عبيد36477
6653############اخميمالصوامعة شرق عايه كامل ضاحي عبيد36478
5849############اخميمالصوامعة شرق عايه محمد محفوظ على36479
6251############اخميمالصوامعة شرق عايه محمود احمد محمود36480
79.560############اخميمالصوامعة شرق عايه منصور محمود عباس36481
4948############اخميمالصوامعة شرق عايه ناصر ابراهيم عبد السيد36482
7554############اخميمالصوامعة شرق عبسمله شعبان مهني احمد خلف36483
7757############اخميمالصوامعة شرق عبسمه ابو النصر احمد محمد36484
5643############اخميمالصوامعة شرق عبسمه البدرى محمد الضبع36485
4937############اخميمالصوامعة شرق عبسمه فرج كمال منازع36486
4643############اخميمالصوامعة شرق عبسمه محمد احمد اسماعيل36487
4545############اخميمالصوامعة شرق عحسناء حافظ كامل محمود36488
5245############اخميمالصوامعة شرق عحسناء عزت فوزى محمود36489
7352############اخميمالصوامعة شرق عحسناء محمود عبد الرسول بباري36490
5553############اخميمالصوامعة شرق عحنان ايمن فتحى احمد36491
6348############اخميمالصوامعة شرق عحنان ثابت على عبدربه36492
4644############اخميمالصوامعة شرق عحنان كرم موهوب على36493
6553############اخميمالصوامعة شرق عخلود احمد الضيفي عبد هللا36494
6448############اخميمالصوامعة شرق عخلود محمد عبد الحميد ابو العز36495
5239############اخميمالصوامعة شرق عدعاء بخيت خلف حسنين36496
4743############اخميمالصوامعة شرق عدعاء عبد البديع فهمى احمد36497
6455############اخميمالصوامعة شرق عدعاء محمد حافظ ابوضيف36498
79.560############اخميمالصوامعة شرق عدنيا ابراهيم على سعيد36499

(649)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7651############اخميمالصوامعة شرق عدنيا محمد ضاحى عبيد36500
4336############اخميمالصوامعة شرق عدينا عالء احمد محمد36501
4938############اخميمالصوامعة شرق عدينا محيى البسيونى عبد العزيز36502
7646############اخميمالصوامعة شرق عرحاب احمد حلمي حسن36503
6643############اخميمالصوامعة شرق عرحاب رجب سالم عبد هللا36504
4537############اخميمالصوامعة شرق عرحاب رمضان عبد الحفيظ سليمان36505
5946############اخميمالصوامعة شرق عرحاب على بالغ موهوب36506
7850############اخميمالصوامعة شرق عرحمه اشرف رشاد محمود36507
7448############اخميمالصوامعة شرق عرحمه السيد فواز بخيت36508
5744############اخميمالصوامعة شرق عرحمه ايمن احمد محمد36509
4234############اخميمالصوامعة شرق عرحمه حسنى بخيت يوسف36510
4641############اخميمالصوامعة شرق عرحمه رجب محمد احمد36511
ضان عبد العظيم سليمان36512 5137############اخميمالصوامعة شرق عرحمه رم
7048############اخميمالصوامعة شرق عرحمه رمضان محمد عبد الرحمن36513
7653############اخميمالصوامعة شرق عرحمه شحاته محمود احمد36514
4331############اخميمالصوامعة شرق عرحمه عاطف عبد العزيز محمود36515
5737############اخميمالصوامعة شرق عرحمه عبده احمد نصر36516
7349############اخميمالصوامعة شرق عرحمه علي عطا تمام36517
مه محمد محمود احمد36518 6436############اخميمالصوامعة شرق عرح
7848############اخميمالصوامعة شرق عرحمه محمود ضاحى عبد الحميد36519
6250############اخميمالصوامعة شرق عرحمه منازع رشاد منازع36520
4842############اخميمالصوامعة شرق عرحمه ناصر احمد حسين36521
5041############اخميمالصوامعة شرق عرحمه هوارى عبد الحفيظ عبد المقصود36522
6038############اخميمالصوامعة شرق عرحمه ياسر احمد محمد36523
62.541############اخميمالصوامعة شرق عرحمه ياسر جاد ادريس36524
5640############اخميمالصوامعة شرق عرحمه ياسر محمد جادهللا36525
5338############اخميمالصوامعة شرق عرضوي خيري فهمي محمد36526
7755############اخميمالصوامعة شرق عرقيه محمود عبد الباقى مصطفى36527
6950############اخميمالصوامعة شرق عرنا محمد معوض على36528
4437############اخميمالصوامعة شرق عرندا محمود عبد المتجلى عبد الرسول36529
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4337############اخميمالصوامعة شرق عرندا نبيل راشد عبد الرحيم36530
دا عربى خليفه محمود36531 7456############اخميمالصوامعة شرق عروي
4242############اخميمالصوامعة شرق عريهام لطفي علي احمد36532
4842############اخميمالصوامعة شرق عزهراء مجدي عبيد محمود36533
7347############اخميمالصوامعة شرق عزهراء هانى غزالى عبد الاله36534
5544############اخميمالصوامعة شرق عزينب اشرف محمود حسين36535
7458############اخميمالصوامعة شرق عزينب عاطف شوقي عبد هللا36536
7453############اخميمالصوامعة شرق عزينب محمد عوض سرور36537
7049############اخميمالصوامعة شرق عساره اسماعيل جالل ابوزيد36538
5133############اخميمالصوامعة شرق عساميه مجدى حمدى احمد36539
7960############اخميمالصوامعة شرق عسجى هانى خليفه عبد الموجود36540
4844############اخميمالصوامعة شرق عسوميه محمود محمد عبد السميع36541
6554############اخميمالصوامعة شرق عشاهندا محمود فرحات الزهري36542
6855############اخميمالصوامعة شرق عشاهندا وافى محمد فهمى36543
7158############اخميمالصوامعة شرق عشاهيناز احمد اسماعيل محمد36544
5051############اخميمالصوامعة شرق عشروق العربي محمد محمود36545
6248############اخميمالصوامعة شرق عشرين حمدان السيد يونس36546
7457############اخميمالصوامعة شرق عشهد حماده محمد حسن36547
4950############اخميمالصوامعة شرق عشهد خالد حمودى فهمى36548
7859############اخميمالصوامعة شرق عشهد خالد عطيه يونس36549
7860############اخميمالصوامعة شرق عشهد خليل امين عبد الرسول36550
6044############اخميمالصوامعة شرق عشهد على غزالى عبد الاله36551
7357############اخميمالصوامعة شرق عشيماء احمد فهمى السيد36552
6952############اخميمالصوامعة شرق عشيماء حاتم احمد ابراهيم36553
6352############اخميمالصوامعة شرق عشيماء حشمت عبد الراضي توفيق36554
6049############اخميمالصوامعة شرق عشيماء صالح عبد الباري حسان36555
6853############اخميمالصوامعة شرق عشيماء صبحى محمود احمد36556
7052############اخميمالصوامعة شرق عشيماء عطا خليفه محمود36557
7650############اخميمالصوامعة شرق عشيماء عطيه محفوظ عبد المجيد36558
6942############اخميمالصوامعة شرق عشيماء على صالحين محمد36559
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5742############اخميمالصوامعة شرق عشيماء علي عبد الحفيظ احمد36560
4956############اخميمالصوامعة شرق عصابرين عبد النبي احمد عبد السالم36561
5651############اخميمالصوامعة شرق عصابرين محمد ثابت محمود36562
5736############اخميمالصوامعة شرق ععبير على احمد فاضل36563
7150############اخميمالصوامعة شرق ععلياء بخيت زهران ابراهيم36564
5537############اخميمالصوامعة شرق عغاده محمد صابر محمد36565
6236############اخميمالصوامعة شرق عفاتن عمر امين اسماعيل36566
6139############اخميمالصوامعة شرق عفاطمه حشمت ابوضيف ربيعى36567
7447############اخميمالصوامعة شرق عفاطمه خلف محمود احمد36568
7451############اخميمالصوامعة شرق عفاطمه محمد فوزى محمد36569
5633############اخميمالصوامعة شرق عفرحه الديب ناجى منازع36570
5137############اخميمالصوامعة شرق عفرحه بخيت صبره مصطفى36571
4836############اخميمالصوامعة شرق عفرحه حماده صبرى احمد36572
6938############اخميمالصوامعة شرق عفكيهه فتحى عبد الرحمن احمد36573
6935############اخميمالصوامعة شرق عكريمه احمد محمود يوسف36574
6237############اخميمالصوامعة شرق عكريمه محمود محمد عبد الرجال36575
7241############اخميمالصوامعة شرق علمياء ايمن السيد يونس36576
7137############اخميمالصوامعة شرق عمارينا معوض جادالسيد سليمان36577
6839############اخميمالصوامعة شرق عمريم احمد على سلمان36578
7748############اخميمالصوامعة شرق عمريم رافت محمد خلف36579
6748############اخميمالصوامعة شرق عملك مجدى زكى محمود36580
78.560############اخميمالصوامعة شرق عملك محمود عبد هللا حمودى36581
7652############اخميمالصوامعة شرق عملك محمود كمال ابو الوفا36582
7445############اخميمالصوامعة شرق عملك محمود محفوظ عبد الغنى36583
5446############اخميمالصوامعة شرق عملك منصور محمود مفضل36584
7451############اخميمالصوامعة شرق عملك مؤمن احمد عبد الرحمن36585
7854############اخميمالصوامعة شرق عملك ياسر عطيه عبد الجواد36586
5840############اخميمالصوامعة شرق عمنار ثابت شمندى على36587
6755############اخميمالصوامعة شرق عمنار جمال فؤاد احمد36588
4841############اخميمالصوامعة شرق عمنار خالد محمد صبره36589
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6043############اخميمالصوامعة شرق عمنار خليفه محمود الحداد36590
4634############اخميمالصوامعة شرق عمنار عوض احمد عبد الحافظ36591
6242############اخميمالصوامعة شرق عمنار محبوب عبد البديع فهمى36592
7253############اخميمالصوامعة شرق عمنار محسن محمد النعاس36593
7550############اخميمالصوامعة شرق عمنار وليد كمال احمد36594
6147############اخميمالصوامعة شرق عمنال جمال احمد محمد36595
5241############اخميمالصوامعة شرق عمنال محمود منازع ماذن36596
5645############اخميمالصوامعة شرق عمنه هللا عبد النبي محمد احمد36597
7757############اخميمالصوامعة شرق عمنه هللا محمد صديق عثمان36598
5447############اخميمالصوامعة شرق عمنه هللا محمد فهمى يونس36599
78.558############اخميمالصوامعة شرق عمنه هللا ميسره على احمد36600
7158############اخميمالصوامعة شرق عمنه عطاء محمد حسن36601
5641############اخميمالصوامعة شرق عمنه فرج عبد الحفيظ عبد هللا36602
5548############اخميمالصوامعة شرق عمنه كاظم فوزى السيد36603
4944############اخميمالصوامعة شرق عنانسى محمود حامد عبد الصادق36604
4942############اخميمالصوامعة شرق عنبيله الضبع احمد عبد القادر36605
5144############اخميمالصوامعة شرق عنجالء احمد خليفه عبد الموجود36606
7052############اخميمالصوامعة شرق عنحمده احمد ابوضيف حامد36607
7757############اخميمالصوامعة شرق عندا رافت عبد الحفيظ عوض36608
6048############اخميمالصوامعة شرق عندى السيد عطيه مرسى36609
6241############اخميمالصوامعة شرق عندى رزق حسان ادريس36610
6047############اخميمالصوامعة شرق عندى رمضان لطفى عبد الرحيم36611
6233############اخميمالصوامعة شرق عندى محمد عثمان عبد السالم36612
6038############اخميمالصوامعة شرق عندى محمود احمد سليمان36613
7859############اخميمالصوامعة شرق عندى ياسر عبد الجواد محمود36614
7555############اخميمالصوامعة شرق عنسمه حشمت احمد محمود36615
5337############اخميمالصوامعة شرق عنعمه محمود عبد اللطيف احمد36616
5241############اخميمالصوامعة شرق عنهله احمد محمد عبد الرحيم36617
7046############اخميمالصوامعة شرق عنهله ممدوح السيد حمدى36618
7451############اخميمالصوامعة شرق عنورهان اشرف على عبدربه36619
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7250############اخميمالصوامعة شرق عنورهان ايمن رفعت محمد36620
6650############اخميمالصوامعة شرق عنورهان عبد هللا عبد الحكيم عبد هللا36621
5546############اخميمالصوامعة شرق عنورهان على هيبه احمد36622
5343############اخميمالصوامعة شرق عنورهان كريم وليم فؤاد36623
ان لطفي محمد علي36624 7351############اخميمالصوامعة شرق عنوره
7656############اخميمالصوامعة شرق عنورهان منتصر على ابوضيف36625
ضبع36626 ب ال ل دي ان وائ 7052############اخميمالصوامعة شرق عنوره
5047############اخميمالصوامعة شرق عهاجر طه امين اسماعيل36627
4052############اخميمالصوامعة شرق عهاله اشرف محمود ابوزيد36628
6550############اخميمالصوامعة شرق عهاله حماده احمد عبد الجليل36629
4644############اخميمالصوامعة شرق عهايدى محمد بخيت قاسم36630
4030############اخميمالصوامعة شرق عهايدي ناصر احمد الرشيدي36631
7357############اخميمالصوامعة شرق عهبه احمد محمد ربيعى36632
6050############اخميمالصوامعة شرق عهدير جمال خليفه محمد36633
5947############اخميمالصوامعة شرق عهدير ناصر محمد مسعود36634
5351############اخميمالصوامعة شرق عهناء خليفه محمود الحداد36635
4948############اخميمالصوامعة شرق عهند صابر عبد العزيز الزهري36636
7559############اخميمالصوامعة شرق عوسام بسام ابوزيد نمر36637
6851############اخميمالصوامعة شرق عوفاء رمضان احمد سعد36638
5348############اخميمالصوامعة شرق عوالء عالء محمد سليمان36639
7355############اخميمالصوامعة شرق عوالء محمد منير مهنى36640
7556############اخميمالصوامعة شرق عيارا ياسر جابر زناتي36641
5446############اخميمالصوامعة شرق عياسمين جمعه صبره مصطفى36642
7658############اخميمالصوامعة شرق عياسمين خالد عطا الزهري36643
7457############اخميمالصوامعة شرق عياسمين عاطف شوقي عبد هللا36644
5850############اخميمالصوامعة شرق عياسمين عمران احمد الزهرى36645
4840############اخميمالصوامعة شرق عياسمين محمد جمال محمد36646
4851############اخميمالصوامعة شرق عياسمين محمود عطيه محمد36647
7854############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةاحمد خلف دسوقي عبد هللا36648
7554############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةاحمد رمضان الديب محمود36649
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7255############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةاحمد صفوت محمد محمد36650
4839############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةاحمد عبده عبد الرحمن السمان36651
7758.5############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةاحمد مبدى ابو ضيف يوسف36652
7658############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةاحمد محمد الديب احمد36653
7251############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةاحمد محمود صبرى الشلقامى36654
7259############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةاالمير رمضان عبد البديع محمد36655
7259############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةامجد عماد هندى نصيف36656
7859############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةجرجس انور رياض لوقا36657
7158############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةجورج مجدى يوسف حنا36658
7251############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةحسام الديب محمود عبد الكريم36659
6756############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةرشدى قدرى رشدى طانيوس36660
6554############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةرومانى شحاته دميان عيسى36661
6657############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةسعيد ناجى سعيد رزق36662
6551############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةعبد الخالق محمد خلف عبد الاله36663
7756############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةعبد الرحمن احمد حسين احمد36664
6751############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةعبد الرحمن ايمن ثابت محمد36665
6248############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةعبد الرحمن فتحى احمد مخلوف36666
6857############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةفارس يسرى صابر جاد الرب36667
6551############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةكريم خالد ثابت محمد36668
7560############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةكريم عمرو عطا ابو المجد36669
6456############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةكريم ناجى جاب هللا عبد الحافظ36670
7760############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةكيرلس بوعز سيحا باخوم36671
7659############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمحمد اسماعيل فوزى اسماعيل36672
7360############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمحمد اشرف فكرى مراد36673
7460############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمحمد جمال امين عبد الموجود36674
7760############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمحمد رجب احمد محمد36675
ضان عبد البديع محمد36676 6656############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمحمد رم
6558############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمحمد صبرى محمد على36677
6259############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمحمد عبد الحميد محمد السمان36678
6955############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمحمد عصمت احمد محمد36679
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7760############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمحمود حماد محمد عبد الرحيم36680
7357############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمحمود صبره احمد عثمان36681
7454############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمحمود عاصم توفيق احمد36682
5957############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمصطفى اشرف ابوضيف يوسف36683
5650############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمصطفى حلمى حسن عبد هللا36684
7256############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمالك ممدوح فاروق برسوم36685
7660############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةموسى رومانى القس حنا القمص فلتاوس36686
7152############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةنوبى ياسر نوبى امين36687
7256############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةهشام عادل فيض ضاحى36688
6757############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةوائل خيرى الزاهرى اسماعيل36689
7057############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةوائل رومانى صبحى فخرى36690
6447############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةيوسف ايمن عبد الفتاح اسماعيل36691
6141############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةيوسف صبحى محمد حسن36692
6350############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةيوسف فوزى على محمد36693
5543############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةاستير مخائيل الديب عازر36694
5234############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةاسراء فارس فولى عارف36695
6239############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةاسراء ناصر عبد الحميد عبد الرحيم36696
6045############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةاسماء جوده محفوظ تمام36697
7053############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةاسماء صابر عبد الظاهر احمد36698
5144############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةاسماء طه نجدى اسماعيل36699
6558############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةاميره اسماعيل محمود محمد36700
7344############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةاميره ثروت زهران اسماعيل36701
6248############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةايمان وجيه ثابت جرس36702
7660############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةتسنيم محمد صابر محمد36703
6750############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةحسناء على عثمان جاد الرب36704
7258############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةخلود خالد على عبد الجواد36705
6347############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةرحاب السيد حامد احمد36706
7657############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةروز كرم نصحى ساويرس36707
7556############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةريم عالء امبابى احمد36708
7355############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةساندى ماهر عبد السيد اندراوس36709
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7558############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةسهير رمزى وهيب شرابين36710
7040############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةشهد محمد على محمود36711
7759############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمادونا رافت فاروق برسوم36712
7758############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمارينا شحاته عيسى عبيد36713
7553############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمريم خالد السيد ابو العز36714
انى فريز بولس36715 7554############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمريم روم
7358############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمريم مدحت انور بتره36716
7757############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمريم منصور خلف احمد36717
6645############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةملك عشرى فكرى مراد36718
6649############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةملك محمد عبد الاله ايمام36719
79.559############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةملك مؤمن حماده احمد36720
7656############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمنار رزق احمد يوسف36721
7753############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةمنه عبد الرؤف ابو المجد اسماعيل36722
7454############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةندى منتصر محمد عمر36723
7858.5############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةندى وليد صابر محمود36724
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6449############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةنعمه راضى اسماعيل عطيه36725
7055############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةنورهان انور الفولى عارف36726
7458############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةهاجر اسعد حمدى عبد هللا36727
7558.5############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةهاجر حسنى محمد ابوضيف36728
78.560############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةهند بدوى فاروق محمد36729
6045############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةياسمين حلمى ابراهيم عبد هللا36730
7757############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةياسمين على محمد حمدان36731
6043############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةياسمين ياسر جاد محمد36732
6953############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاحمد االمير خلف احمد36733
6648############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاحمد حاتم محمد صفوت36734
7053############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاحمد حربى محمد محمود36735
5453############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاحمد حسام ذكى شيبه36736
7860############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاحمد حماده خليفه محمود36737
7453############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاحمد حنفى ابو المجد احمد36738
5448############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاحمد دياب احمد حسين36739
6651############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاحمد سامح محمد عبد العزيز36740
7347############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاحمد عنانى عبد الجواد عبد العزيز36741
5248############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاحمد عوض حمدان همام36742
7454############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاحمد عيد احمد كردى36743
6140############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاحمد كريم عبيد عبد ربه36744
7758############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاحمد مؤمن عبد المعطي مصطفي36745
7350############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاسالم عوض فهمى عبد الغنى36746
5044############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاسالم مدين محمود احمد36747
5946############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىبسام محمد صابر حماد36748
6142############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىحسن ممدوح حامد محمد36749
5642############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىحسين ممدوح حامد محمد36750
ير محمد يونس36751 4542############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىحماده االم
5245############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىحمزه ناجى عبد الهادى احمد36752
7449############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىحمزه يوسف ابو حمادى عبد الظاهر36753
6347############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىخالد صالح رشدى محمد36754
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5752############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىخالد محمود همام ابراهيم36755
7052############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىرافت محمد حسين الزهرى36756
5546############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىرامى ياسر عبد العليم محمود36757
اد احمد عبد العزيز عبد الاله36758 6848############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىزي
6049############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىزياد حماده صابر احمد36759
6643############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىزياد قدري عبد السيد محمد36760
6955############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىزياد وافى محمد عبد هللا36761
7454############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىسامح الضبع فيصل محمود36762
7151############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىصالح محمود صالح ابوزيد36763
6857############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىعبد الرحمن احمد حمدي عبد هللا36764
5850############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىعبد الرحمن احمد محمد عطيه36765
7558############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىعبد الرحمن كاظم رافع محمد36766
6958############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىعبد هللا الديب ابو الفتوح هاشم36767
5947############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىعبد هللا رزق عبد الاله السيد36768
7758.5############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىعبد هللا عالء حمدى عبد هللا36769
7760############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىعبد هللا محمود محمد محمد36770
7157############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىعبد هللا منتصر محمد عبد هللا36771
6946############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىعبد هللا يسري علي ابورحاب36772
6049############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىعلى بسام عبد الصادق شيبه36773
6750############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىعلى مصطفى لطفى عبد الظاهر36774
5250############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىعلى ناصر عبد العزيز مرسى36775
6348############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىعلي الذوكي عيد حسين36776
6752############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىعلي رزق علي ابورحاب36777
7657############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىعماد القذافى علد الحفيظ عبد الظاهر36778
6044############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىعماد عبد الناصر همام ابراهيم36779
5043############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىعمر فيض خلف صابر36780
6940############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىفارس حشمت عبد الرحمن عبد الباقى36781
6948############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىفارس محمود احمد محمود36782
6145############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىكريم حنفى مرزوق محمد36783
6249############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمد احمد سعد ايمام36784
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5945############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمد احمد عبد المريد على36785
7459.5############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمد اشرف عبد السيد على36786
5649############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمد تغيان ابو العز عطا هللا36787
6950############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمد حماده ذكى احمد36788
7042############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمد رجب عبد الحفيظ احمد36789
ه36790 6546############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمد رزق عبيد عبد ري
6251############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمد رمضان حمدان على36791
5442############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمد عبد الباسط محمد مهنى36792
6149############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمد عبد هللا خلف فواز36793
7656############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمد على حامد الديب36794
5350############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمد هانى زايد محمود36795
6252############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمد هيبه عبد الرحمن علي36796
7053############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمود احمد عبد الحفيظ احمد36797
6649############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمود اسماعيل محمد سعيد36798
6954############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمود الضبع ابو الفتوح هاشم36799
4030############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمود امين عبد المجيد امين36800
6153############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمود ايمن عبد الرحيم علي36801
5440############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمود حنفى محمود همام36802
7157############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمود خليفه ثابت احمد36803
7258############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمود سامى صابر شيبه36804
7457############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمود سعد حامد محمد36805
7759.5############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمود شعبان محمد جالل36806
6855############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمود عبد الحى كامل محمود36807
7357############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمود عالء عوض سالمان36808
6958.5############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمود منصور محمد عبد هللا36809
6955############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمحمود وائل احمد عثمان36810
6553############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمدحت محمد عبد العزيز عبد الاله36811
7558.5############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمصطفى جارحى احمد عبد الاله36812
5242############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمصطفى محمود حمدان عبد هللا36813
7259############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمصطفى مؤمن موهوب على36814
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راهيم36815 5342############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمنتصر كرم همام اب
7658############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمينا مجدى قديس داود36816
5846############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىنادر عصام زعمان عبد الاله36817
5239############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىهانى الصيد فيصل محمود36818
5341############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىهمام جمال عبد العظيم همام36819
5744############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىوائل على محمد امين36820
6445############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىياسر رمضان عبد المجيد امين36821
6245############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىيوسف حسين محمد عبد هللا36822
7758.5############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىيوسف محمود جابر كردى36823
5539############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىابتسام جاد الرب منصور حامد36824
7858.5############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاسراء اسماعيل عبد المعز مرسي36825
6347############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاسراء خلف احمد عوض36826
7157############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاسراء على محمود فواز36827
4744############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاسراء يسرى عطيه هللا عطيه36828
6550############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاسماء رافت حمدى حماد36829
7152############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاسماء صبري محمود احمد36830
6546############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاسماء عادل حمدي ابورحاب36831
6642############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاسماء فاروق عبد ربه عبد الاله36832
6253############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاسماء محمد جاد هللا محمود36833
6748############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاسماء ياسر عبد الموجود همام36834
6150############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاالء وليد رشاد ابو المجد36835
5037############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىالهام شحات احمد الزهري36836
5444############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىامل محمود هيبه محمد36837
7249############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىامنيه فراج ابراهيم سعد36838
7254############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاميره جمال عبد الحميد احمد36839
78.558.5############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىاميره خالد محمد محمود36840
7858.5############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىانجى صبري رزق عزيز36841
7858############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىايرين كامل مرزوق جاب هللا36842
6349############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىايمان اشرف حمدى احمد36843
5848############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىايمان راجح حماده درديرى36844
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4542############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىايمان سيد راضى حجاب36845
7659############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىايمان محمود فرج عوض36846
4849############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىايمان ناجى احمد شيبه36847
5842############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىايناس الضبع محمد موهوب36848
5144############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىايناس صبري عبد العزيز عارف36849
5643############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىايه اشرف محمد محمود36850
6043############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىايه زكريا محمود خلف36851
7047############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىايه صالح محمود احمد36852
7045############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىايه صبحى صدقى هاشم36853
7245############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىايه عبد العال فهمى شيبه36854
6146############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىتغريد فيض احمد محمد36855
7739############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىحسناء حسانين عبد الراضي احمد36856
6241############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىحسناء زناتي ثابت احمد36857
7859############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىحسناء عرفه فوزى احمد36858
5537############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىحسنلء محمد ثابت عبد هللا36859
7750############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىخلود رمضان حافظ سليمان36860
6044############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىخلود محمود على محمد36861
7442############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىدعاء حمدى امين عبد الجواد36862
6945############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىدعاء زكريا فوزى عبد الحميد36863
7547############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىدعاء علم الدين على عبد الموجود36864
7549############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىدنيا حاسب عبد اللطيف عبد الظاهر36865
6842############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىدنيا رمضان عيد احمد36866
6141############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىدنيا عصام عز الدين عبد المنعم36867
5739############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىدنيا فوزى مرعى عبد ربه36868
6735############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىدينا رشاد الضيفي الليثي36869
ب محفوظ36870 نا مروان رج 77.558############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىدي
7248############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىرانيا حفظى همام عبد المجيد36871
7439############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىرانيا على متولى عوض36872
6350############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىرحاب جادالكريم مهنى مدكور36873
7541############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىرحمه السيد قدرى احمد36874
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7139############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىرحمه ايمن محمد جاد الرب36875
7138############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىرحمه رجب محمد احمد36876
7538############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىرحمه عطيه رشاد عبادى36877
6236############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىرحمه كرم عبد الصادق هاشم36878
4733############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىرحمه محمود فتحى جاد الرب36879
4634############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىرحمه يسرى عطيه هللا عطيه36880
7646############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىرنا عيد عطا حسانين36881
7658.5############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىرندا منتصر فوزى عبد الحميد36882
79.560############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىريم على خليفه على36883
7949############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىريهام خليفه مشهور ابراهيم منصور36884
7751############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىريهام شعبان احمد حسين36885
7339############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىزهراء محمد عبد الاله عبد العزيز36886
6937############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىشروق عبد هللا حسين الزهرى36887
5532############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىشرين هوارى عبد الصادق هاشم36888
5535############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىشريهان فارس مرسي محمود36889
5937############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىشمس خالد عطا هللا سالم36890
6932############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىشهد دياب محمد ابوزيد36891
6946############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىشهد محمد ناجى عبد الاله36892
7656############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىشهد محمود محمد موهوب36893
7552############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىشهد مصطفى حمدان مصطفى36894
5943############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىشيماء على جوده محمد36895
6043############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىصابرين محمد عبدربه عبد الاله36896
7653############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىغاده فهد عبد الصادق شيبه36897
7652############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىغاده لبيب جابر همام36898
7450############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىغاده ياسر مهنى عبد هللا36899
6752############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىفاطمه احمد خليفه محمود36900
7258.5############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىفاطمه محمد خلف ابو المجد36901
7357############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىفرحه حارس علي سليمان36902
5946############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىالميس محمد احمد على36903
7657############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىلقاء ناجى محمد خليل36904
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6854############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمروه صالح حامد فاضل36905
6247############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمروه كمال علي ابو رحاب36906
6955############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمروه محمد كريم ابو رحاب36907
6648############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمريم حاتم خلف عبد العزيز36908
5543############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمريم عاطف عبد الرحمن عبد الباقى36909
7559############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمريم عزمي جاد السيد جويد36910
6653############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىملك حماده كامل ابورحاب36911
7760############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمنار مظهر محمد محمد36912
6652############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمنى سعد عبد العزيز قاعود36913
7958############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمى محمد على ابو رحاب36914
7554############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىمياده اكريم عيد الحفيظ زكى36915
6944############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىميرنا صاير جاد السيد جويد36916
7759############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىميرنا وليد رزق كامل36917
7042############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىناهد نصر الدين نمر محمد36918
7147############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىنجالء محروس احمد همام36919
6841############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىندا ايمن حسنين معوض36920
7860############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىندى على ناجى هيبه36921
7149############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىنسمه فيصل محمد خليفه36922
6342############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىنورا احمد ابو العز عطا هللا36923
6239############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىنورهان صالح عيد حسين36924
5444############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىنورهان فرغلي عبد الراضي همام36925
7056############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىنورهان محمود كامل ابورحاب36926
7759############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىنورهان مرتضى محمد عبد الراضى36927
7044############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىهبه كرم احمد اسماعيل36928
6447############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىهنا زناتى ثابت احمد36929
7859.5############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىهند ناصر محمد محمود36930
6347############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىوفاء احمد زاهرى بخيت36931
7142############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىوالء احمد شعبان حماد36932
6957############اخميمنجع هيرماس للتعليم االساسىوالء حفني محمود على36933
5142############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاحمد اشرف محمود حسنين36934
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6543############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاحمد البدرى ابو النعمان حمدون36935
5738############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاحمد ثروت عبد الرحمن عبد الاله36936
5141############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاحمد حشمت عبد الموجود حمدون36937
6743############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاحمد خالد حفنى محمد36938
ضان حماد محمد36939 5343############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاحمد رم
5341############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاحمد رمضان كريم شكر36940
4742############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاحمد رمضان محمد مرشد36941
5142############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاحمد عبد الحميد محفوظ الشلقامى36942
4740############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاحمد علي طلب عبد الاله36943
راهيم36944 6045############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاحمد فرج محمود اب
6242############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاحمد قدرى حسن الرباب36945
6842############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاحمد محمد رشدي احمد36946
5742############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاحمد محمد كريم حماد36947
4836############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاحمد مطاوع رشدى محمد36948
5743############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاحمد ياسر خلف احمد36949
6446############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاسامه وائل محمود احمد36950
6143############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاسالم جمال الديب عبد السالم36951
5243############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاسالم شعبان فاروق محفوظ36952
6442############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاسالم فارس كامل الشلقامى36953
7957############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاسالم قدرى خلف احمد36954
5947############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاالمير على الضبع على36955
5544############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةالحسين محمد خيرى محمد36956
8060############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةالشعراوى اسماعيل عبده محمد36957
5137############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةالصيد محمد اسماعيل بربرى36958
5241############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةايهاب خالد احمد عثمان36959
ب محمد حسانين36960 6348############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةبسام رج
5342############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةتاوضروس صابر حبيب رزق هللا36961
8058.5############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةجرجس منصور ثابت سالمه36962
7451############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةحسام خليفه احمد مرشد36963
5243############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةحماده جمال خيرى فهمى36964
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6944############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةحمد محمد مهنى الديب36965
ى عادل حلمى عوض36966 7552############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةرام
6243############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةسامح ممدوح عوض الضبع36967
6644############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةسلطان عاطف محمود اسماعيل36968
6148############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةشنوده منصور مهاود يوسف36969
5946############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةصابر رافت صابر عبد العال36970
5245############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةطالل سند حامد صابر36971
6248############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةعامر محمد اسماعيل صابر36972
7859############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةعبد الرحمن احمد ثابت عبد المجيد36973
6047############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةعبد الرحمن اشرف محمد عبد الحميد36974
6448############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةعبد الرحمن محمد عيد حسن36975
5148############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةعلى عاطف على عبد الصادق36976
7658############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةعلى محمود طلب عبد الاله36977
6050############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةعلى نصر الدين محمد ابوزيد36978
6046############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةعماد فتحى عبد الاله مرشد36979
5439############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةماجد احمد ابوحمادي صابر36980
6049############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمحمد اشرف عبد الراضى امام36981
ضان محمد36982 6448############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمحمد ايمن رم
5148############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمحمد ايمن ناصر حسنين36983
5644############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمحمد خليفه الديب عبد السالم36984
4841############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمحمد عبد الباقى محمود عبد العال36985
5649############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمحمد قدرى محمد اسماعيل36986
7654############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمحمد كحالوى جادالكريم محمد36987
5544############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمحمد محمود امين السيد36988
5743############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمحمد محمود ثابت محمد36989
6040############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمحمد منصور الطيب عبد السالم36990
6245############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمحمود اشرف محمود حسنين36991
4339############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمحمود شعبان محمود جالل36992
5439############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمحمود عبدلباقى محمود عبدلعال36993
6645############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمحمود محمد فرج سعد36994
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6147############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمصطفى خليفه فتحى عثمان36995
5244############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمصطفى عطيه محمد عطيه36996
7655############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمصطفى كرم الطيب عبد السالم36997
7048############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمصطفى محمود محمد حجاب36998
5152############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمصطفي البدري صبره محمد36999
5047############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمالك ممدوح مهاود يوسف37000
5443############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةممدوح عطيه ثابت عبد الموجود37001
6953############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمينا الضبع امين سالمه37002
6553############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمينا بخيت عالم مسعود37003
6553############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمينا صبرى عطاهللا مسعود37004
5244############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةيحيى زكريا عبد الحميد صبره37005
7556############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةيسي صفوت ماهر سالمه37006
7958############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةيوسف البدرى فتحى عبد هللا37007
6248############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةيوسف فرج هللا عبد الهادى فراج37008
6449############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةيوسف منصور ثابت عبد الحميد37009
7050############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاسراء فالح رزق عبد السيد37010
7246############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاسراء يسرى احسين عبد السيد37011
5238############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاسماء الديب على محمد37012
5539############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاسماء السيد عبده بحبوح37013
79.559############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاسماء حامد حلمى حسن37014
4545############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاسماء خليفه احمد محمد37015
6142############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاسماء على المهدى المسلمانى37016
5344############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاسماء وحيد عياد عبيد37017
6447############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةالهام محمود عبده محمد37018
4941############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةامانى محمد عبده بحبوح37019
4937############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةامل عاطف احمد عبيد37020
6443############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاميره شعبان عبد الراضى اسماعيل37021
4739############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاميره على الدين محمد عطيه37022
6551############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةاميره على فرج سعد37023
5443############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةامينه منصور محمود محمد37024

(667)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

4645############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةانجى السيد شكر منصور37025
5652############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةانهار حنفى دسوقى احمد37026
4847############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةايمان ابو الحمد ابوحمادى حسين37027
5543############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةايمان احمدامين السيد ابراهيم37028
6846############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةايه جمال على اسماعيل37029
5242############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةايه خالد عبد الحفيظ محمد37030
4940############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةبسمه صبحى عياد عبيد37031
5144############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةبسمه محمد عوض الضبع37032
7545############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةجهاد السيد عبده عبيد37033
6549############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةحسناء احمد محمود اسماعيل37034
6649############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةخلود احمد حسن عبد السالم37035
7456############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةداليا عيسى حلمى رياض37036
6249############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةدعاء محمد رزق عبد السيد37037
5543############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةدعاء منصور فرج حسن37038
5445############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةرحاب حماده اسماعيل حسن37039
5948############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةرحاب محمود محمد حمدون37040
6749############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةرحمه صبحى عالم مسعود37041
5347############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةروان زكريا كمال حسانين37042
5345############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةريتاج حامد كامل عبد السميع37043
7253############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةريم كمال حليم رياض37044
6347############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةريهان رافت محمد محمد37045
5943############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةساره ياسر على عوض37046
5552############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةسلمى احمد محمد حمدون37047
7353############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةسمراء محمد اسماعيل بربرى37048
5240############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةسهير طلعت عبد الهادى فراج37049
4439############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةسهير عبد الناصر دسوقى احمد37050
7355############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةشرين فيصل احمد عثمان37051
6149############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةشرين محفوظ محمد عبد الجليل37052
7254############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةشهد دياب محمد ابراهيم37053
4243############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةشهد مدحت حماده نورالدين37054
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6050############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةعبير محمود حمدان حسن37055
4741############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةعزه ناصر حسين على37056
4031############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةعطيات على محمد احمد37057
5645############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةفاطمه حسن السيد على37058
5742############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةفاطمه محمد ابو النعمان حمدون37059
6339############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةفاطمه وليد كريم صبرى37060
6245############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةلمياء ايمن خيرى فهمى37061
5038############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةلمياء محمد ابراهيم حمدون37062
5140############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةلؤلؤه محمود ابو النعمان حمدون37063
5444############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةماجده كرم محمد احمد37064
4543############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمديحه مختار مليجى قليد37065
7051############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمرنا احمد محمد حمدون37066
5135############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمروه على محفوظ الشلقامى37067
6944############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمريان خلف حبيب رزق هللا37068
7450############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمريم محمد فيض محمد37069
7543############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةملك خلف عبد الحفيظ عبد الموجود37070
5737############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةملك عادل عبد الهادي فراج37071
7755############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةملك محمود جالل عبد المجيد37072
7458.5############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمنار عطيه جاد عبد هللا37073
7552############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمنه هللا حسن راشد ابراهيم37074
7356############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمنه نصرالدين عبد الحميد ابو العز37075
6050############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةمى محمد محمود اسماعيل37076
6343############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةناديه سامى حلمى عوض37077
5744############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةنجوى حسين احمد على37078
6846############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةندى على محمود مصطفى37079
5747############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةندى منصور ثابت عبد المجيد37080
7652############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةندى ناصر محمود ابراهيم37081
5442############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةنها فؤاد على حسن37082
5445############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةنورهان على كريم محمد37083
6147############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةهاجر حسين محمود احمد37084
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6448############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةهاجر ياسر احمد ابو المجد37085
5547############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةهايدى مختار محمود ابراهيم37086
6247############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةهدير حامد كامل عبد السميع حسين37087
7044############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةوالء سعد محمد احمد37088
6842############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةيارا حامد حمدى حسين37089
6343############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةياسمين خلف عبده محمد37090
5039############اخميماحمد اسماعيل اإلعداديةياسمين خلف فتحى حسانين37091
5140############اخميمالسالمونى ع المشتركةابراهيم محمد حسنين ابراهيم37092
5644############اخميمالسالمونى ع المشتركةابو الحسن اشرف حسين احمد37093
6451############اخميمالسالمونى ع المشتركةابو الحسن حمدى السيد غانم37094
6248############اخميمالسالمونى ع المشتركةابو الحسن حمدى خلف محمد37095
6649############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد ابراهيم محمد هاشم37096
4841############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد الضبع حسن يوسف37097
5549############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد جمعه عزالدين ابراهيم37098
4347############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد حسن احمد توفيق37099
5649############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد حمدي محمد رشوان37100
4749############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد خلف هللا محمود حارس37101
5542############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد رجب حسن عبد الجليل37102
4742############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد شعبان بخيت منازع37103
4944############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد شعبان عبد الرحيم عبد السالم37104
6854############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد عادل احمد عبد الحميد37105
7857############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد عبد الاله محمد محمود37106
5747############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد عبد الاله همام عبد هللا37107
4845############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد على هاشم محمد37108
5548############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد علي عبد الناصر محمد37109
6444############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد قاسم يوسف كامل37110
4448############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد محمد النوبى الزهرى37111
7052############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد محمد عوض حسين37112
5946############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد محمد فوزي محمد37113
6347############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد محمد محمود عبد الحميد37114
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5145############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد محمد مسعود احمد37115
7857############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد محمود احمد عبد المنعم37116
5940############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد محمود حمودى عبد الحميد37117
4744############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد محمود هاشم بيومى37118
6049############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد معروف محمود حمايهاهلل37119
4847############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد يوسف محمد مهران37120
6456############اخميمالسالمونى ع المشتركةاسالم احمد محمود محمد37121
6049############اخميمالسالمونى ع المشتركةالحسن حارس معبد حسين37122
5646############اخميمالسالمونى ع المشتركةتوماس يعقوب شاكر عبد السيد37123
5549############اخميمالسالمونى ع المشتركةحسام طلعت صابر عبد السالم37124
6953############اخميمالسالمونى ع المشتركةحسام عبد الاله فياض يسن37125
7354############اخميمالسالمونى ع المشتركةحسن عبد الرحمن حسن محمد37126
4749############اخميمالسالمونى ع المشتركةحسن ممدوح حامد حسن37127
5153############اخميمالسالمونى ع المشتركةحسين ايمن حسين احمد37128
6348############اخميمالسالمونى ع المشتركةحليم خلف انس حنا37129
5442############اخميمالسالمونى ع المشتركةحمزه احمد محمد محمود37130
4043############اخميمالسالمونى ع المشتركةخالد السيد محمد رمضان37131
4944############اخميمالسالمونى ع المشتركةخالد حشمت محمد عبد الحميد37132
5146############اخميمالسالمونى ع المشتركةرشاد احمد رشدي رشوان37133
4638############اخميمالسالمونى ع المشتركةسعد محمد صبره محمد37134
6058############اخميمالسالمونى ع المشتركةسعودى اشرف سعودى عبد العال37135
7858############اخميمالسالمونى ع المشتركةشريف احمد ثابت بكر37136
5545############اخميمالسالمونى ع المشتركةشريف السيد محمود حمدان37137
7649############اخميمالسالمونى ع المشتركةشريف ناصر الضبع جاد الكريم37138
6153############اخميمالسالمونى ع المشتركةصادق احمد صادق ابو العز37139
78.560############اخميمالسالمونى ع المشتركةطارق ممدوح عباس حسين37140
8059############اخميمالسالمونى ع المشتركةعادل عبد الحميد حسان طنطاوى37141
7246############اخميمالسالمونى ع المشتركةعارف محمد عارف محمد37142
7343############اخميمالسالمونى ع المشتركةعبد الرحمن على ابراهيم احمد37143
4836############اخميمالسالمونى ع المشتركةعبد الرحمن محمود حسين عبالمجيد37144
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6957############اخميمالسالمونى ع المشتركةعبد هللا ابو النصر رشاد سليم37145
5449############اخميمالسالمونى ع المشتركةعبد هللا احمد محمود عبد الاله37146
7859############اخميمالسالمونى ع المشتركةعبد هللا اسماعيل حمودى عبد الحميد37147
4847############اخميمالسالمونى ع المشتركةعبد هللا سيد عبد الرحيم خلف37148
7759############اخميمالسالمونى ع المشتركةعبد هللا على محمود عارف37149
5349############اخميمالسالمونى ع المشتركةعبد هللا محمد عبد المقصود حسين37150
4443############اخميمالسالمونى ع المشتركةعالء احمد ابو العال بيومى37151
4441############اخميمالسالمونى ع المشتركةعلى احمد هاشم محمد37152
7650############اخميمالسالمونى ع المشتركةعلى حامد احمد حلبى37153
5337############اخميمالسالمونى ع المشتركةعلى شعبان عبد العال محمود37154
5345############اخميمالسالمونى ع المشتركةعلى محمد احمد محروس37155
ه37156 5143############اخميمالسالمونى ع المشتركةعلى محمود احمد عبدرب
4537############اخميمالسالمونى ع المشتركةعلى محمود كامل عبد الحميد37157
4737############اخميمالسالمونى ع المشتركةعلي اشرف موسي حمدون37158
7858############اخميمالسالمونى ع المشتركةعلي رفعت السيد علي37159
4540############اخميمالسالمونى ع المشتركةعلي محمد عبد الهادي عبد الحميد37160
6940############اخميمالسالمونى ع المشتركةعمر حارس معبد حسين37161
8057############اخميمالسالمونى ع المشتركةعمر محمد احمد سعيد37162
79.558############اخميمالسالمونى ع المشتركةعنتر اشرف عارف عبد السالم37163
7143############اخميمالسالمونى ع المشتركةفاروق محمد فوزى رشوان37164
4030############اخميمالسالمونى ع المشتركةكريم احمد محمود احمد37165
6649############اخميمالسالمونى ع المشتركةكريم اشرف عباس حسين37166
5547############اخميمالسالمونى ع المشتركةكريم السيد محمد محمود37167
7958############اخميمالسالمونى ع المشتركةكريم ايمن على ابورحاب37168
6343############اخميمالسالمونى ع المشتركةكريم حسين عبده ابوضيف37169
78.558.5############اخميمالسالمونى ع المشتركةكريم محمد اسماعيل محمد37170
6647############اخميمالسالمونى ع المشتركةكيرلس امجد يوسف رزق37171
7954############اخميمالسالمونى ع المشتركةكيرلس شهدي جاد لبيب37172
6550############اخميمالسالمونى ع المشتركةكيرلس فارس وهيب حكيم37173
7151############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمد احمد نصر محمد37174
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4533############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمد اسماعيل السيد محمد37175
7349############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمد السيد محمد احمد37176
4541############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمد العربى احمد عبدربه37177
7654############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمد جمال فتحي عارف37178
4237############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمد حاتم احمد عبد السميع37179
5045############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمد خالد صابر عبد السالم37180
5243############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمد ضاحى عباس حسين37181
4743############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمد عادل محمود محمد37182
5846############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمد على طنطاوى عبد الحميد37183
7855############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمد على عباس عبد الحميد37184
6555############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمد عمران ثابت عبد العال37185
6648############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمد كمال صديق احمد37186
5544############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمد محمود اسماعيل يوسف37187
6745############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمد نصر انور جادالكريم37188
6851############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمد يوسف احمد على37189
79.559############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمود احمد السيد بكر37190
4740############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمود احمد رشدي رشوان37191
7551############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمود السيد عبد الاله محمد37192
5443############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمود حلمي محمد عبد الاله37193
5844############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمود شعبان عبد العليم عبد العال37194
4936############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمود عبد الاله محمد عالم37195
6852############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمود عالم مرسى رشوان37196
5244############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمود محمد خلف عبد الموجود37197
6444############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمود ممدوح عبد هللا فرج37198
7144############اخميمالسالمونى ع المشتركةمصطفى احمد عساف ابوشامه37199
4543############اخميمالسالمونى ع المشتركةمصطفى صابر ابراهيم احمد37200
5043############اخميمالسالمونى ع المشتركةمصطفى عزوز محمد احمد37201
7756############اخميمالسالمونى ع المشتركةمصطفى لطفى خلف السيد37202
7757############اخميمالسالمونى ع المشتركةمصطفى محمد ثابت عبد الرحيم37203
6949############اخميمالسالمونى ع المشتركةمصطفى محمود السيد غانم37204

(673)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7658############اخميمالسالمونى ع المشتركةمصطفى ياسر احمد هاشم37205
6447############اخميمالسالمونى ع المشتركةمصطفي اشرف عبد العظيم عبد الحميد37206
4745############اخميمالسالمونى ع المشتركةمنتصر جاد حسانين فياض37207
7049############اخميمالسالمونى ع المشتركةمؤمن اشرف على السيد37208
7147############اخميمالسالمونى ع المشتركةوائل جمعه يسن عبد المجيد37209
5638############اخميمالسالمونى ع المشتركةياسر محمد احمد محمد37210
7655############اخميمالسالمونى ع المشتركةيوسف يسري تقاوي سعد37211
6846############اخميمالسالمونى ع المشتركةاروى يوسف محمد محمد37212
4743############اخميمالسالمونى ع المشتركةاسراء اشرف محمد عبد الهادى37213
7744############اخميمالسالمونى ع المشتركةاسراء خالد على عبد المقصود37214
5140############اخميمالسالمونى ع المشتركةاسماء احمد عبد الحميد زيدان37215
7155############اخميمالسالمونى ع المشتركةاسماء السيد محمد السيد37216
4743############اخميمالسالمونى ع المشتركةاسماء سعودي احمد عبد السميع37217
4339############اخميمالسالمونى ع المشتركةاسماء طلعت صابر عبد السالم37218
5945############اخميمالسالمونى ع المشتركةاصاله عبد الرحيم محمدين حارس37219
7053############اخميمالسالمونى ع المشتركةامانى محمد عبد الخالق عالم37220
7454############اخميمالسالمونى ع المشتركةامل عبد الحميد حسان طنطاوى37221
6247############اخميمالسالمونى ع المشتركةامل عبد المجيد جادالكريم عبد الحميد37222
78.560############اخميمالسالمونى ع المشتركةامل علي اسماعيل علي37223
7658############اخميمالسالمونى ع المشتركةامنيه اسماعيل ابراهيم خليل37224
6642############اخميمالسالمونى ع المشتركةاموره وائل بخيت حسن37225
7458############اخميمالسالمونى ع المشتركةاميره جمال على عبد السالم37226
6747############اخميمالسالمونى ع المشتركةاميره رمضان السيد عبادى37227
6052############اخميمالسالمونى ع المشتركةامينه جمال محمود حمدان37228
6958############اخميمالسالمونى ع المشتركةايمان ابو النصر رشاد سليم37229
6654############اخميمالسالمونى ع المشتركةايمان احمد محمود محمد37230
6651############اخميمالسالمونى ع المشتركةايمان االمير حسن على37231
7155############اخميمالسالمونى ع المشتركةايمان جمال احمد على37232
5053############اخميمالسالمونى ع المشتركةايمان عبد الشكور حسان عطيه37233
6355############اخميمالسالمونى ع المشتركةايمان عبد الاله الزهري محمد37234
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6857############اخميمالسالمونى ع المشتركةايمان محمد هاشم محمود37235
7054############اخميمالسالمونى ع المشتركةايمان محمود خضيرى حسين37236
5253############اخميمالسالمونى ع المشتركةايمان يوسف همام بخيت37237
5452############اخميمالسالمونى ع المشتركةايه احمد على السيد37238
7254############اخميمالسالمونى ع المشتركةايه عمر عبد الاله رزق37239
6250############اخميمالسالمونى ع المشتركةايه محمد صابر يونس37240
6258############اخميمالسالمونى ع المشتركةايه محمد عبد الحميد زيدان37241
5558.5############اخميمالسالمونى ع المشتركةايه محمود عزالدين مهران37242
5354############اخميمالسالمونى ع المشتركةجيهان احمد توفيق ابوحمادى37243
6858############اخميمالسالمونى ع المشتركةحبيبه على عبد الخالق عالم37244
5856############اخميمالسالمونى ع المشتركةحسناء وحيد محمد رشوان37245
7858.5############اخميمالسالمونى ع المشتركةدعاء احمد البدري محمود37246
7556############اخميمالسالمونى ع المشتركةدعاء محمد حسان ابوشامه37247
6852############اخميمالسالمونى ع المشتركةديانا جرجس وهيب حكيم37248
7256############اخميمالسالمونى ع المشتركةدينا السيد محمود عبد العال37249
نا منصور احمد محمود37250 4340############اخميمالسالمونى ع المشتركةدي
5146############اخميمالسالمونى ع المشتركةرانيا حسن ابو الفضل حسن37251
7860############اخميمالسالمونى ع المشتركةرحاب خالد عيد تايب37252
4052############اخميمالسالمونى ع المشتركةرحاب على محمود احمد37253
5239############اخميمالسالمونى ع المشتركةرحاب ياسر محمد عبد الموجود37254
7338############اخميمالسالمونى ع المشتركةرحمه على محمود محمد37255
6444############اخميمالسالمونى ع المشتركةرحمه محمود عبد الخالق احمد37256
5033############اخميمالسالمونى ع المشتركةرحمه منصور احمد محمود37257
79.551############اخميمالسالمونى ع المشتركةرفقه شحاته سعيد جرس37258
7842############اخميمالسالمونى ع المشتركةريهام عالم احمد عبد الحميد37259
7938############اخميمالسالمونى ع المشتركةساره محمد معبد عبد الاله37260
7738############اخميمالسالمونى ع المشتركةسلوى محمود محمد محمد37261
7949############اخميمالسالمونى ع المشتركةسمر احمد هاشم محمد37262
6231############اخميمالسالمونى ع المشتركةشاهنده احمد عبد الماجد محمد37263
7038############اخميمالسالمونى ع المشتركةشهد محمد فوزى محمود37264
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6736############اخميمالسالمونى ع المشتركةشهد محمود عبده عبد العاطى37265
6542############اخميمالسالمونى ع المشتركةشيماء السيد شعبان عبد الموجود37266
7841############اخميمالسالمونى ع المشتركةشيماء حسين حمدان احمد37267
79.558############اخميمالسالمونى ع المشتركةشيماء عصام محمد حسن37268
7959############اخميمالسالمونى ع المشتركةشيماء عالء عبد الاله عبد الحميد37269
7236############اخميمالسالمونى ع المشتركةصابرين احمد عبد العال عبد الحميد37270
78.539############اخميمالسالمونى ع المشتركةصفاء احمد محمد عبد الهادى37271
7336############اخميمالسالمونى ع المشتركةصفاء على حمودى محمد37272
6837############اخميمالسالمونى ع المشتركةعبير علي محمد عبد الرحمن37273
6236############اخميمالسالمونى ع المشتركةعلياء السيد احمد محمد37274
6655############اخميمالسالمونى ع المشتركةعلياء محمود احمد ابو العال37275
4233############اخميمالسالمونى ع المشتركةغاليه محمد عبد الحميد النوبى37276
7651.5############اخميمالسالمونى ع المشتركةفاطمه تاجى على رزق37277
7643############اخميمالسالمونى ع المشتركةفاطمه على محمد خليل37278
6440############اخميمالسالمونى ع المشتركةفاطمهالزهراء احمد عبد الرحيم عبد الاله37279
6937############اخميمالسالمونى ع المشتركةكرستين الديب عطا شاكر37280
5134############اخميمالسالمونى ع المشتركةكريمه السيد يوسف محمد37281
5037############اخميمالسالمونى ع المشتركةكريمه محمود تغيان عبد الرحيم37282
5738############اخميمالسالمونى ع المشتركةكلثوم محمد علي خلف37283
ان سمير نعيم عوض37284 7544############اخميمالسالمونى ع المشتركةماري
نا شحات خير شحاته37285 7645############اخميمالسالمونى ع المشتركةماري
6236############اخميمالسالمونى ع المشتركةمريم جمال مبارك السيد37286
6547############اخميمالسالمونى ع المشتركةمنار محمد السيد محمود37287
5734############اخميمالسالمونى ع المشتركةمنال حلمي محمد عبد الاله37288
7047############اخميمالسالمونى ع المشتركةمها هديه الديب حسن37289
ن حليم يوسف جرس37290 7447############اخميمالسالمونى ع المشتركةموري
7151############اخميمالسالمونى ع المشتركةناديه عبد الغني عبد القوي محمد37291
4745############اخميمالسالمونى ع المشتركةنجالء عبد هللا محمود احمد37292
6641############اخميمالسالمونى ع المشتركةنجوي فرحان وهيب حكيم37293
7237############اخميمالسالمونى ع المشتركةندى عبد الاله عساف ابوشامه37294
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6842############اخميمالسالمونى ع المشتركةنعمه احمد نورالدين محفوظ37295
6849############اخميمالسالمونى ع المشتركةنعمه بدوى محمد حامد37296
7237############اخميمالسالمونى ع المشتركةنهاد بديوى على عبد الهادى37297
79.559############اخميمالسالمونى ع المشتركةنورا محمد ثابت احمد37298
7757############اخميمالسالمونى ع المشتركةنورا محمد فوزى عبد المجيد37299
7858.5############اخميمالسالمونى ع المشتركةنورا محمد هاشم محمد37300
7556############اخميمالسالمونى ع المشتركةنورهان احمد محمد عبد الاله37301
7354############اخميمالسالمونى ع المشتركةنورهان خليل صابر زهرى37302
7657############اخميمالسالمونى ع المشتركةنورهان محمد عثمان محمد37303
6438############اخميمالسالمونى ع المشتركةنوريهان محمود السيد بحبوح37304
6547############اخميمالسالمونى ع المشتركةهاجر ضاحى عبد اللطيف احمد37305
5645############اخميمالسالمونى ع المشتركةهاجر طلعت محمود عبد الرحمن37306
7338############اخميمالسالمونى ع المشتركةهاجر عربى يسين ابراهيم37307
7746############اخميمالسالمونى ع المشتركةهدى عمرو محمد عبد الهادى37308
8060############اخميمالسالمونى ع المشتركةهدى ممدوح السيد بكر37309
6637############اخميمالسالمونى ع المشتركةهدي محمد بحبوح هريدي37310
7242############اخميمالسالمونى ع المشتركةهدير احمد محمد حامد37311
7043############اخميمالسالمونى ع المشتركةهند السيد محمد هاشم37312
6436############اخميمالسالمونى ع المشتركةوالء اسماعيل عبد المعبود عبد الحميد37313
5436############اخميمالسالمونى ع المشتركةياسمين ابراهيم حارص صدقي37314
6951############اخميمالسالمونى ع المشتركةياسمين رجب محمود حسن37315
7246############اخميمالسالمونى ع المشتركةياسمين محمود محمد مهران37316
7248############اخميمالسالمونى ع المشتركةيوستينا هاني جاد لبيب37317
4647############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد احمد السيد محمد عبد الاله37318
4840############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد احمد سالمه محمد سالمه37319
6951############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد احمد عبد الغفار محمود السيد37320
5852############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد احمد محمود توفيق محمد37321
6051############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد ادهم السيد محمود عبد الرحيم37322
5148############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد الحسين ناصر فاضل عباس37323
7051############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد الحسينى محمود نصر محمد37324
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4935############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد تغيان محمد تغيان عبد الرحيم37325
5338############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد حسين عبد الرحمن محمود عبد الرحمن37326
4743############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد ربيع السيد محمد عبد الاله37327
7651############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد عبد هللا علي السيد مهران37328
7652############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد عبد هللا محمد صديق عبد النعيم37329
7150############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد على ايمن محمود محمد37330
7655############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد على جمعه محمد حمدان37331
7350############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد على حسين احمد حسن37332
5041############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد على عاطف على حامد37333
5647############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد عمرو عاطف على حامد37334
5652############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد عمرو محمود عبد الحميد محمود37335
7958.5############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد محمد احمد عطا محمد37336
7858############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد محمد جمعه جاد مرسى37337
ب محمود كامل37338 5339############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد محمد رج
5639############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد محمد عبد الغفار محمود السيد37339
5841############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد محمد فيصل مرسى محمود37340
6951############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد محمد كحالوى عبد الظاهر حسين37341
7855############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد محمود عادل محمد احمد37342
7958############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد محمود على ثابت احمد37343
6754############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد مختار السبد عيدالحمبد عبد الاله37344
4739############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد مصطفى الكحالوى محمد احمد37345
4243############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد منتصر الميرغنى عبد الاله احمد37346
5137############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد يوسف السباعى حامد اسماعيل37347
4740############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد يوسف شعبان عبد الراضى احمد37348
5040############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد يوسف عبد الحميد رمضان محمد37349
5237############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد ابتسام حسن محمد عطيه هللا37350
8060############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد اسماء طه سعد عبد البارى37351
7958############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد اسماء ناصر حمدان عبد الباقى37352
7960############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد اسماء نصر الدين خلف احمد37353
6953############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد االء احمد محمد مقبول37354
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78.557############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد االء محمد محمود حافظ37355
8060############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد اميره احمد محمود محمد37356
5441############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد اميمه مؤمن فوزى محمد37357
6453############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد ايه ابراهيم محمد عبد الحميد37358
7555############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد بسمه اشرف ابو الحمد حسين37359
7760############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد بسنت اشرف ابو الحمد حسين37360
7656############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد خدبجه محمد محمود محمد37361
5137############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد داليا السيد حسين حافظ37362
5149############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد دنيا وحيد خلف حامد37363
7560############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد ساميه محمود احمد حسنبن37364
7360############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد سلمى فهد على حافظ37365
7357############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد شيماء جمعه محمد عبد الراصى37366
6152############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد مريم محمد ابراهيم عبد النعيم37367
5238############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد منار بخيت عبد الاله احمد37368
6346############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد منه شعبان صديق عبد النعيم37369
7857############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد منى عبده حامد عبد الحميد37370
5140############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد منى نصحى عبد الاله احمد37371
7459.5############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد ندي محمود احمد علي37372
5947############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد نورا حسين فتحى على37373
6752############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد نورهان احمد محمد احمد37374
5739############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد هدى على فرج ابو الحمد37375
5037############اخميممحمود صبرى للتعليم األساسى ع بالسالمونى/ الشهيد هناء عامر مرسى محمد37376
ش البحرية المشتركةابانوب خلف سدره جابر37377 5248############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةاحمد جالل السيد عالم37378 6352############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةاحمد رجب عبد النعيم عبيد37379 5248############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةاحمد كاظم على محمد37380 5852############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةاحمد محمد سالم ابودوح37381 5451############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةاحمد محمد عبد الصبور محمد37382 7251############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةاحمد ناصر محمود شرف الدين37383 7157############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةاسالم االمير حربى احمد37384 5851############اخميمالحواوي
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ش البحرية المشتركةايمن رجب عبد الحميد بالل37385 5749############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةبهاء عاشور احمد على37386 5152############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةحسام السيد رجب عبد الحميد37387 4746############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةحسام كرم فتح الدين السيد37388 5050############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةخالد خلف حسن محمد37389 4842############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةرضوان ماهر رضوان ابودوح37390 4347############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةرياض عزوز حسن احمد37391 4950############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةشنوده عاطف عبده بسطا37392 6448############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةعبد الرحمن ايمن ثابت يوسف37393 6247############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةعبد الرحمن خليل محمود خليل37394 5250############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةعبد الرحمن عالء وافى امير37395 6357############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةعبد هللا عالء جعفر حافظ37396 5246############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةعبد هللا عالء وافى امير37397 6953############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةعبد هللا محمد سالم ابودوح37398 6249############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةعلى ممدوح عبده حمدان37399 4751############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةفوزى جميل فوزى خليل37400 5451############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةكرم على عبد الحكيم منولى37401 5850############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةكرم ناصر نظير رزق37402 5951############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةكريم زكى زغلول عبد الحميد37403 6141############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةكيرلس عاطف دميان سمعان37404 78.559############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةمحمد احمد حماده على37405 5347############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةمحمد الباشا فراج عبد الحميد37406 5951############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةمحمد حنفى محمود شرف الدين37407 5850############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةمحمد رمضان عباس احمد37408 6251############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةمحمد زكى محمد طلب37409 6549############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةمحمد على السيد زهران37410 6550############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةمحمد على صابر على37411 6850############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةمحمد عمر زكى محسب37412 78.556############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةمحمود محمد حسن محمد37413 7758############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةمحمود هندى عباس هاشم37414 6544############اخميمالحواوي
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ش البحرية المشتركةمؤمن محمد محمود عبد الطيف37415 5942############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةيسى سمير رؤف فرج37416 5652############اخميمالحواوي
د متولى37417 ش البحرية المشتركةيوسف بالل ابوزي 5649############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةيوسف ضاحى حسن عثمان37418 78.558############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةيوسف عاطف زكى النوبى37419 7249############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةيوسف مرزوق فهمى السيد37420 6354############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةيوسف نصحى خليل شكرهللا37421 7454############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةاسراء حمدى عبده حمدان37422 7858############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةاسراء راغب احمد عبد الاله37423 5045############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةاسراء طاهر عبد الحميد محمد37424 7760############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةاسماء كرم زكى حسن37425 7558.5############اخميمالحواوي
ب محمود37426 ش البحرية المشتركةاالء عاطف رج 7558############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةالهام حلمى محمود عبد اللطيف37427 5351############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةامال البدرى على عبد الرحيم37428 7037############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةامانى عريبى خلف عبد الحميد37429 78.555############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةاميره عبد القادر عبد الحفيط عبد القادر37430 7860############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةانصاف ابوبكر عبد الهادى احمد37431 6553############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةايمان رمضان ابو القاسم ابو الحسن37432 6357############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةايمان رمضان حمدان عبد النعيم37433 7657############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةايمان مدحت فهمى السيد37434 7758############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةايه السبع فتحى عباس37435 78.559############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةايه زين العابدين احمد فؤاد37436 7155############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةجاكلين كريم رشدى فكرى37437 6554############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةجهاد ناجى جالل امين37438 7658############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةخلود جادالكريم ابو القاسم محمد37439 7859############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةدعاء احمد حمدان يسن37440 7758.5############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةدعاء فاضل الشمندى معتوق37441 7558.5############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةدميانه حازم خلف سدره37442 7558.5############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةدينا عشرى فوزى على37443 7150############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةرانيا محمد كمال السيد37444 6857############اخميمالحواوي
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ش البحرية المشتركةرانيا ياسر قدرى فراج37445 6150############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةرحاب صبرى على معتوق37446 5349############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةرحاب محمد ياسين عارف37447 5350############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةرحاب وحيد السيد جادالكريم37448 7457############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةرحمه احمد كمال السيد37449 6857############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةرحمه عاطف محمد خالد37450 5942############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةرحمه محمد فوزي علي الدين37451 5847############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةرضوه محمود محمد سليمان37452 7158############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةروزان سعيد انور عبد المالك37453 6856############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةريهام ناصر عزالدين سلمان37454 6451############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةزينب طلعت احمد حسن37455 7255############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةسمر راضى سدره جابر37456 7054############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةسهى حشمت نجيب فهيم37457 6755############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةشاديه انور محمود شبيب37458 7358############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةشروق على ابو المجد محمد37459 7758.5############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةشرين محمد جاد صبره37460 6439############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةشهد جالل حماد عبد المجيد37461 6653############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةشيماء مشوادى عبد الراضى محمود37462 7759############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةضحى رمضان ابوزيد متولى37463 7555############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةعائشه مرزوق احمد اسماعيل37464 78.559############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةعبير ناجى محمد سعيد37465 6547############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةعزه فتحى عالم عطيه37466 7353############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةفاطمه عطا البدرى ابراهيم37467 6651############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةفاطمه عيد احمد رضوان37468 7756############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةلبنى جمال حمدان رضوان37469 7859############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةلبنى كرم محمد عثمان37470 6949############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةمارسيل صفوت عطيه مهاود37471 7158.5############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةمريم بخيت رشدى لبيب37472 7256############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةمريم طلعت ابراهيم باخوم37473 7356############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةمنه رجب محمود مهران37474 6355############اخميمالحواوي
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ش البحرية المشتركةمنه شعبان فوزى حسن37475 6256############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةمى عصام السيد عالم37476 6655############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةناديه خالد ناصر صادق37477 5746############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةنانسى داود فوزى خليل37478 7658############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةنجالء رمضان ابوزيد متولى37479 7254############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةنجالء على عبد الراضى محمود37480 7654############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةندا حسن احمد حسن37481 7251############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةندا عبد الموجود على عبد الموجود37482 6748############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةنسمه صابر السيد خليفه37483 5845############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةنورهان ناصر عبده حمدان37484 7860############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةنورهان هانى جاد تمام37485 7558############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةهاجر عبد الجواد حامد عبد الجواد37486 7158############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةهبه احمد ابو الحسن اسماعيل37487 5845############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةهدير الباشا سعد ابو الحمد37488 7256############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةوالء ايمن سباق عبد الصادق37489 5632############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةوالء صالح كمال عبد الهادى37490 4941############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةياسمين ياسين حمدان يسن37491 6548############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةيوستينا ابراهيم يوسف خليل37492 7149############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عابو العز احمد ابو العز ضرار37493 5750############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عاحمد السيد عبد الرازق عبد المجيد37494 6050############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عاحمد حمد محمد السيد37495 6453############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عاحمد صابر السيد موسى37496 8060############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عاحمد فراج عبد اللطيف عشري37497 5748############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عاحمد ناصر محمد الحامدى37498 6955############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عاحمد ناصر نور الدين عبد المحسن37499 6354############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عاسالم علي عبد العليم عبد الرحمن37500 6444############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عالسيد حربى هاشم رشوان37501 7657############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عايمن حسان احمد حسن37502 7554############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عبيتر عماد فايق لبيب37503 6147############اخميمالحواوي
راهيم لبيب تامر37504 ش القبلية للتعليم االساسى عبيشوى اب 4837############اخميمالحواوي
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ش القبلية للتعليم االساسى عتامر محروس فوزي حافظ37505 7960############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عتوماس اسحاق عبد النور عيسى37506 7356############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عتوماس فايز بخيت يطرس37507 5945############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عجرجس مرزق حليم فرج37508 6647############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عحسام خالد محمد ابراهيم37509 6247############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عحلمي محمود فؤاد مخلوف37510 4944############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عخالد ناصر حسين على37511 5849############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عديفيد سامح رزق هللا وهيب37512 6448############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عريمون داود ناصر خليل37513 6246############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عريمون رافت متري رزق هللا37514 6235############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عسيف اشرف عزت فرح37515 6531############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عشنوده اشرف عزت سمعان37516 7635############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عطارق بدوى عارف احمد37517 6731############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عطه محمود منصور صديق37518 7534############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى ععاطف ممدوح ابراهيم عويضه37519 7838############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى ععبد الحفيظ ماهر عبد الحفيظ على37520 6030############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى ععبد الرحمن عبود عبد الحميد عرابي37521 5031############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى ععبد الرحمن علي محمد علي37522 6133############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى ععبد الرحمن محمد كامل علي37523 5732############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى ععبد الرحمن وحيد ابو الحمد احمد37524 6432############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى ععبد الاله محمد سالمان احمد37525 6832############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى ععبد هللا حامد ابو الحمد عبد الرحيم37526 6034############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى ععبد هللا خليفه ابو الوفا محمد37527 6834############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى ععبد هللا صالح حسنين عبد الكريم37528 79.559############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى ععلى احمد على عبد الحميد37529 7939############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى ععمرو هاشم محمود احمد37530 78.543############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عفتحي صالح فتحي حامد37531 78.545############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عكريم ابو العال عبد الراضى يوسف37532 5436############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عكريم سامي عبيد جوده37533 7035############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عكريم سعد ابو الحسن احمد37534 6332############اخميمالحواوي
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ش القبلية للتعليم االساسى عكريم كمال الدين محمود كمال الدين37535 4234############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عكمال ممدوح كمال كامل37536 4835############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عكيرلس عدلى سعد برسوم37537 6944############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمحمد احمد شوقى عبد الحفيظ37538 79.558############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمحمد احمد محمد ابو الحمد37539 5540############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمحمد حسينى عبد الرحمن احمد37540 8057############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمحمد رجب كامل عبد الغنى37541 7439############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمحمد صالح هاشم حسن37542 6746############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمحمد عبد الراضي عبد الحميد عبد النعيم37543 4931############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمحمد عزت عبد العزيز علي37544 6237############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمحمد عالء عبد العليم عبد الرحمن37545 7244.5############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمحمد عالء هاشم رشوان37546 7541############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمحمد عونى عاطف عبد الحميد37547 5233############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمحمد فيصل هاشم رشوان37548 6137############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمحمد ناجى عبد العليم احمد37549 4939############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمحمد ناصر محمد عبد الرحمن37550 6346############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمحمود جمال عبد الغفور الزهرى37551 4842############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمحمود عصام محمد احمد37552 4842############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمصطفى بخيت حامد ابو المجد37553 6039############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمصطفى ناصر عصمان عبد العال37554 7758############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عهشام صالح عبد اللطيف احمد37555 5135############اخميمالحواوي
ريا منصور احمد37556 ش القبلية للتعليم االساسى عيحى زك 6635############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عيحيى حسن احمد رسالن37557 7857############اخميمالحواوي
اني عبد النور ابراهيم37558 ش القبلية للتعليم االساسى عيسى روم 7441############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عيوساب اشرف عوض فهيم37559 6536############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عيوسف احمد السيد عبد الرحيم37560 7858############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عيوسف كمال سامي حكيم37561 7342############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عاسراء ابو الوفا تغيان ابو الوفا37562 7759############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عاسماء احمد محمد على37563 6433############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عاسماء عاشور فتحي حامد37564 7240############اخميمالحواوي
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ش القبلية للتعليم االساسى عامل حماده محمود كمال الدين37565 6939############اخميمالحواوي
دين عبد المجيد37566 ش القبلية للتعليم االساسى عامنيه احمد نورال 6632############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عاميره احمد منصور صديق37567 7558############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عاميره حسن احمد حسن37568 7741############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عاميره صابر محمد السيد37569 5432############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عانتصار حمدى منصور رشدى37570 5536############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عايات محمد عبد الساتر حمدان37571 7858############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عايمان محمد خلف عبد الموجود37572 5233############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عحمديه بالل صبره عبد الحميد37573 5331############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عخلود ثابت عبد السيد ابو دوح37574 7858############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عدعاء احمد عبد الاله محمد37575 7541############اخميمالحواوي
راهيم37576 يا ممدوح محمد اب ش القبلية للتعليم االساسى عدن 7339############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عدينا احمد حماد عبد الرحمن37577 6351############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عدينا عادل رشاد عبد الحميد37578 7658############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عرحاب ناصر عبد العال محمد37579 7053############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عرحمه بهاءالدين محمد محمود37580 78.556############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عرحمه شعبان السيد حامد37581 7557############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عرحمه عبد الحي محمود عبد المجيد37582 7142############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عرحمه محمد عبد الحميد احمد37583 6455############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عرقيه محمد محمود السمان37584 6955############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عرندا جميل زكى توفيق37585 4338############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عرندا فرج حليم فرج37586 7556############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عريهام جميل زكى توفيق37587 5847############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عريهام عمر عبد الفتاح الزهرى37588 5448############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عزينب فتحى محمود عبد العال احمد37589 5754############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عزينب فوزي احمد همام37590 5045############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عساره رزق حليم فرج37591 6349############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عساره رومانى بخيت جرس37592 7252############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عساره عدلي فهمي شنوده37593 6052############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عسمر نصر الدين على طايع37594 6651############اخميمالحواوي
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ش القبلية للتعليم االساسى عسهيده خضيرى احمد على37595 7658.5############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عشيماء احمد اسماعيل محمد37596 6355############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عشيماء احمد جادالكريم محمد37597 5250############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عشيماء خالد السيد عبد الفضيل37598 78.557############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عشيماء محمد هاشم ابو الحسن37599 7039############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى ععبير السيد كامل محمد37600 7238############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى ععلياء احمد محمود علي37601 5136############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عغاده محمود اسماعيل ابو دوح37602 5337############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عفاطمه خالد هاشم على37603 5134############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عفاطمه فراج بطيخ عبد العال37604 4636############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عفاطمه محمد ابراهيم عبد الاله37605 5734############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عفرحه عالء محمود عبد المجيد37606 5337############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عفرحه كرم حسن اسماعيل37607 6938############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عكاترين اسحاق فهمي منصور37608 7242############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى علبنى عمر عبد الفتاح الزهرى37609 5735############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمارتينا سمير بخيت صابر37610 7248############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمارجريت رافت بخيت شنوده37611 7245############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عماريمان رشدي بشاي ذكي37612 6440############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمارينا ابراهيم بخيت جرس37613 7658############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمارينا مدحت عطا مسعود37614 6442############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمديحه كمال الدين محمود كمال الدين37615 5434############اخميمالحواوي
ح37616 و دو من اللسيد اب ش القبلية للتعليم االساسى عمريم اي 7860############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمريم صابر عدلى بخيت37617 7651############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمريم عويضه عطا هللا بطرس37618 4434############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمريم مكرم وديد سمعان37619 5545############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عملك السيد زكى السيد37620 7959.5############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمنار ايمن عبد الخالق شمروخ37621 7250############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمنار صابر عبد العال ابو الحسن37622 7554############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمنار عادل محمد حسابي37623 7851############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمنار محمد حامد بطيخ37624 7346############اخميمالحواوي
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ش القبلية للتعليم االساسى عمنه ايمن كامل محمد37625 5036############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمنى عبد السالم كمال عبد السالم37626 6748############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمهرائيل خلف فوزى صديق37627 6943############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمياده احمد فؤاد مخلوف37628 7256############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عميرنا محمد عبد الرؤف حسين37629 7552############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عندا عبد الباسط حسن اسماعيل37630 7759############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عندى على احمد على37631 7858############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عنوال اشرف محمد كامل37632 7153############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عنورا عبد السالم سعد حمدان37633 7858.5############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عنوره ناجح وديد سمعان37634 6452############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عنورهان سعد حافظ الزهري37635 7960############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عنورهان صبحي نصرهللا خليل37636 7753############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عنورهان صالح حامد حمدان37637 7455############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عنورهان محمد عبد العليم سليمان37638 5435############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عهاجر جمال صابر محمد37639 7155############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عهاجر كمال عبد الكريم محمد37640 7758############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عهاجر محمود السيد عبد الحميد37641 6249############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عهناء احمد خليفه حسانين37642 7247############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عهند حسن زكى هاشم37643 6048############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عوالء عاشور زغلول عبد الموجود37644 7053############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عوالء عالء عبد العال بطيخ37645 5746############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عيارا اسماعيل صابر محمد37646 6849############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عياسمين احمد ابو الوفا ابو المجد37647 5744############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عيسرا محمد خلف عبد الراضى37648 7759############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عيوستينا فوزي خير مسعود37649 7554############اخميمالحواوي
7450############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىابراهيم الديب اسماعيل عبد العليم37650
7754############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىابراهيم حماده سعدالدين امين37651
7657############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىاحمد ابراهيم احمد عبد الحليم37652
7760############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىاحمد ثابت محمد على37653
7759############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىاحمد ضاحي قناوي عبد الرحيم37654

(688)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

78.560############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىاحمد عالء محمد سليمان37655
79.558.5############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىاحمد على محمود محمد37656
7558.5############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىاحمد محمد حسام الدين حماده خلف37657
7853############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىاحمد مختار لطفى احمد37658
7658############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىبيتر اديب دانيال عبد المسيح37659
7759############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىحامد وليد حامد عبد المحسن37660
7654############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىحسام الدين فرغل احمد همام37661
6554############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىسمير عبد العليم عبد النعيم عبد العليم37662
7150############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىصالح محمود محمد عبد النبى37663
6952############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىعبد الرحمن احمد السيد عبد العال37664
7858############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىعبد الرحمن على احمد طلب37665
7753############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىعبد هللا عبد الراضي ابراهيم مهران37666
7859.5############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىعبد هللا محمد حسين على37667
7758.5############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىعلى ابراهيم احمد حماد37668
7258############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىعلى حفنى احمد الدرملى37669
7658############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىكامل عاطف محمد سليمان37670
7358############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىكيرلس فكرى اسطفانوس شنوده37671
7258############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىكيرلس ناصر عزيز رزق هللا37672
7657############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمالك سامح محمد مناع37673
7453############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمحمد احمد بهاء الدين حماده خلف37674
7958############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمحمد سعودى صابر احمد37675
7257############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمحمد صابر عبد العزيز محمد37676
7758############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمحمد عاطف ابو المجد ابو الحمد37677
7859############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمحمد عبد الباسط شهاب محمد37678
6458############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمحمد عبد الحميد احمد محمود37679
6757############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمحمد كامل محمود احمد37680
7758############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمحمود احمد السيد احمد37681
7659############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمحمود ضاحى عبد الحميد عبد االاله37682
5758############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمحمود محمد السيد احمد37683
6852############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمعاذ محمد صديق فراج37684
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6658############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمهاب حربى حلمى عبد المحسن37685
7656############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمينا سمير فرج زكى37686
7557############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىيوسف ايمن محمد خلف37687
7357############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىيوسف داود جيد صوميل37688
7059############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىاسراء على محمود عبد العال37689
7048############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىاماني ماهر قناوي عبد الرحيم37690
7960############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىامنيه صالح مهران حمدان37691
7158############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىامنيه علي احمد علي37692
6958############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىايه فرج هللا جادالكريم امين37693
7053############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىخلود صابر ابراهيم علي37694
6640############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىرحاب عبد الجابر اسماعيل عبد العليم37695
8060############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىروان على الضبع عبد الاله37696
7157############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىرؤى اشرف احمد عثمان37697
5759############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىريم فايز قدري اسكندر37698
7258.5############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىريهام نصر شهاب محمد37699
7960############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىزهوه اشرف خفاجي عبد الحميد37700
7559.5############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىساره اسعد رشدي واصف37701
7158############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىسعاد عبد الحميد فاضل احمد37702
7057############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىسميره مرزوق استمالك اسكندر37703
6855############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىشهد جميل عبد الاله قبيصى37704
7354############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىشيماء اسعد محمود حامد37705
7554############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىشيماء حشمت احمد عبد الكريم37706
7557############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىشيماء محمود محمد اسماعيل37707
6958.5############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىضحى محمد عبد الراضى مناع37708
6643############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىعبير حسام الدين احمد حافظ37709
6840############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىعلياء خالد مهدي ابو الحمد37710
6852############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىعلياء معبد فكري معبد37711
8059.5############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىفاطمه الزهراء احمد عبد الفتاح ابراهيم37712
78.560############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىفاطمه شعبان محمد وهمان37713
7055############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمريان عطا فهمي رزق هللا37714
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8060############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمريم احمد شكري معبد37715
7659.5############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمريم اقالديوس وهبه تادرس37716
صف تكال37717 7754############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمريم تادرس وا
7756############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمريم مريد لطفي توفيق37718
7857############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىملك احمد محمود عبد الحليم37719
7653############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمنار عماد محمود عبد العال37720
7859.5############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمنه هللا خلف صابر عبد الحفيظ37721
7758############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىمنه هللا محمد فوزي سعدالدين37722
7158.5############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىنورهان كرم حافظ يونس37723
78.558.5############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىهبه خالد محمد خلف37724
78.559.5############اخميممناع رضوان للتعليم االساسىهدير محمد فاضل احمد37725
7858.5############اخميمالكوثر تعليم اساسىاحمد حماده عطا حسين37726
6943############اخميمالكوثر تعليم اساسىاحمد محمد خليفه يوسف37727
7760############اخميمالكوثر تعليم اساسىاسامه احمد صالح عبد الحفيظ37728
7860############اخميمالكوثر تعليم اساسىبيتر رزق ثابت سالمه37729
7447############اخميمالكوثر تعليم اساسىحسن عبده حسن محمد37730
7756############اخميمالكوثر تعليم اساسىعبد الرحمن صبرى احمد عبد السيد37731
7657############اخميمالكوثر تعليم اساسىعبد الرحمن على هالل قبيصى37732
7758############اخميمالكوثر تعليم اساسىعبد الرحمن هانئ عبد المنعم محمود37733
7558############اخميمالكوثر تعليم اساسىعلي محمد شعبان مخلوف37734
7254############اخميمالكوثر تعليم اساسىمحمد اشرف قدرى احمد37735
7559############اخميمالكوثر تعليم اساسىمحمد خلف عبد المجيد السيد37736
7158############اخميمالكوثر تعليم اساسىمحمد عصام احمد قبيصى37737
7057############اخميمالكوثر تعليم اساسىمحمد هانى محمود محمد37738
7555############اخميمالكوثر تعليم اساسىموراتينوس اشرف منير كامل37739
7858.5############اخميمالكوثر تعليم اساسىيوسف القذافى حمام على37740
7859############اخميمالكوثر تعليم اساسىيوسف ثوري محمد عبد النعيم37741
7059############اخميمالكوثر تعليم اساسىيوسف طارق محمد احمد37742
7455############اخميمالكوثر تعليم اساسىيوسف ناصر عبد الحفيظ احمد37743
5436############اخميمالكوثر تعليم اساسىابتسام هالل محمد عبد الحميد37744

(691)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7757############اخميمالكوثر تعليم اساسىاروى احمد فؤاد عبد السميع37745
7455############اخميمالكوثر تعليم اساسىاسماء طلعت حسن كامل37746
يد جاد مرغلى37747 7760############اخميمالكوثر تعليم اساسىاشرقت وح
7759############اخميمالكوثر تعليم اساسىامنه عصام عبد الرحيم عبد الرحمن37748
7160############اخميمالكوثر تعليم اساسىايه محمود هاشم محمود37749
7158############اخميمالكوثر تعليم اساسىبسمله ناصر محمود اسماعيل37750
7552############اخميمالكوثر تعليم اساسىبسمه احمد بخيت ابو الحمد37751
7753############اخميمالكوثر تعليم اساسىتسنيم محسن يوسف عبد الاله37752
7352############اخميمالكوثر تعليم اساسىرانيا يوسف احمد بكر37753
6648############اخميمالكوثر تعليم اساسىرحمه مسعد قناوى ابو الحسن37754
7760############اخميمالكوثر تعليم اساسىسما حمدان عبد الصبور محمد37755
7760############اخميمالكوثر تعليم اساسىشيماء رفعت خضيرى انور37756
7055############اخميمالكوثر تعليم اساسىعزه محمد احمد مصطفى37757
7659############اخميمالكوثر تعليم اساسىلقاء الدكتور محمد احمد37758
7659############اخميمالكوثر تعليم اساسىلمياء انور قاسم على37759
5843############اخميمالكوثر تعليم اساسىلمياء محمد خليفه يوسف37760
7258############اخميمالكوثر تعليم اساسىليلى فوزى صابر احمد37761
7660############اخميمالكوثر تعليم اساسىملك عالء عادل محمد37762
6958############اخميمالكوثر تعليم اساسىمنه هللا عمران سيد عمران37763
7358############اخميمالكوثر تعليم اساسىميرنا عماد عياد سمعان37764
7659############اخميمالكوثر تعليم اساسىنورهان حماده ممدوح سعد37765
7359############اخميمالكوثر تعليم اساسىنورهان كمال ثابت يوسف37766
6452############اخميمالكوثر تعليم اساسىهاجر محمد احمد رشوان37767
7157############اخميمالكوثر تعليم اساسىوالء احمد محمد خالد37768
6641############اخميمالكوثر تعليم اساسىوالء محمد محمود محمد37769
5541############اخميمالكوثر االعدادية بنينابراهيم عوض الشمندى عبد هللا37770
6140############اخميمالكوثر االعدادية بنيناحمد سعودى سعد عبد السالم37771
6040############اخميمالكوثر االعدادية بنيناحمد ضاحى احمد امين37772
7659############اخميمالكوثر االعدادية بنيناحمد عبد الهادى عبده محمد37773
7358############اخميمالكوثر االعدادية بنيناحمد عزت السيد عبد المحسن37774
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6648############اخميمالكوثر االعدادية بنيناحمد محمد احمد صديق37775
6450############اخميمالكوثر االعدادية بنيناحمد معتوق عالم حسين37776
6344############اخميمالكوثر االعدادية بنيناحمد نصر على عبد الرحيم37777
5243############اخميمالكوثر االعدادية بنيناحمد نورالدين احمد عثمان37778
5642############اخميمالكوثر االعدادية بنيناسامه حسين عالم حسين37779
5339############اخميمالكوثر االعدادية بنيناسالم سعد ضرار عبد السميع37780
5639############اخميمالكوثر االعدادية بنينباسم عالم موسى خلف37781
5342############اخميمالكوثر االعدادية بنينجرجس شمشون جاد طانيوس37782
6039############اخميمالكوثر االعدادية بنينجمال عبد الناصر عبد الوارث طاهر37783
جمال37784 عبد الناصر علي الدين عبد 5141############اخميمالكوثر االعدادية بنينالرسول
5841############اخميمالكوثر االعدادية بنينجورج ماهر نعيم عطيه37785
5740############اخميمالكوثر االعدادية بنينحازم محمود صبرى محمد همام37786
6240############اخميمالكوثر االعدادية بنينحامد شريف حامد قاسم37787
5342############اخميمالكوثر االعدادية بنينحسام حسن ابو السعود عبد السالم37788
5042############اخميمالكوثر االعدادية بنينحسام ناجى حماد همام37789
7154############اخميمالكوثر االعدادية بنينحمزه ناجى سليمان عبد الحليم37790
5851############اخميمالكوثر االعدادية بنينخالد احمد محمود هاشم37791
6249############اخميمالكوثر االعدادية بنينخالد مالك شرف الدين ابو الحسن37792
6255############اخميمالكوثر االعدادية بنينخالد محمد عارف عبد الحميد37793
6651############اخميمالكوثر االعدادية بنينعبد الرحمن احمد بربرى عبد الموجود37794
6446############اخميمالكوثر االعدادية بنينعبد الرحمن اسعد رضوان مهران37795
5136############اخميمالكوثر االعدادية بنينعبد الرحمن بسيونى كامل عبد السالم37796
7052############اخميمالكوثر االعدادية بنينعلي حسن الديب محمد37797
5346############اخميمالكوثر االعدادية بنينعمرو صالح شرف الدين ابو الحسن37798
7254############اخميمالكوثر االعدادية بنينعمرو موسي حمدان علي37799
7558############اخميمالكوثر االعدادية بنينمحمد رجب حسن صالح37800
5544############اخميمالكوثر االعدادية بنينمحمد زين العابدين محمد عثمان37801
6449############اخميمالكوثر االعدادية بنينمحمد مختار عالم ذكي37802
7356############اخميمالكوثر االعدادية بنينمحمود حامد ابو الحمد همام37803
7044############اخميمالكوثر االعدادية بنينمحمود عبد المجيد محمود عبد المجيد37804
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6643############اخميمالكوثر االعدادية بنينمحمود مشرف السيد بخيت37805
5042############اخميمالكوثر االعدادية بنينمحمود منصور على محمد37806
5746############اخميمالكوثر االعدادية بنينمعتوق مهران محمد مهران37807
5639############اخميمالكوثر االعدادية بنينهشام محمود احمد محمد37808
5442############اخميمالكوثر االعدادية بنينيسي اشرف اديب تاوضروس37809
5632############اخميمالديابات االعدادية بناتابتسام كمال كامل مهنى37810
5531############اخميمالديابات االعدادية بناتابتسام محمد صديق عبد النعيم37811
5037############اخميمالديابات االعدادية بناتاسراء حازم على محمد37812
5933############اخميمالديابات االعدادية بناتاسراء رمضان عبد الحميد محمد37813
5738############اخميمالديابات االعدادية بناتاسراء صابر عثمان عبد الموجود37814
7860############اخميمالديابات االعدادية بناتاسراء طلعت محمد عبد الرسول37815
7242############اخميمالديابات االعدادية بناتاسراء ناجى احمد رشوان37816
7748############اخميمالديابات االعدادية بناتاسراء ناصر السيد على37817
7758############اخميمالديابات االعدادية بناتاسماء على محمد عبد الرحمن37818
6135############اخميمالديابات االعدادية بناتاشجان عماد حسين محمد37819
6439############اخميمالديابات االعدادية بناتاصاله عربى جمال الدين محمد37820
6034############اخميمالديابات االعدادية بناتامانى احمد منازع حامد37821
5939############اخميمالديابات االعدادية بناتامانى جميل جرجس فرج37822
6339############اخميمالديابات االعدادية بناتامانى مشرف ادريس محسب37823
4836############اخميمالديابات االعدادية بناتامل شعبان حامد محمد37824
5137############اخميمالديابات االعدادية بناتانجى فارس فرج هللا سعيد37825
7452############اخميمالديابات االعدادية بناتايات احمد حلمى عبد النعيم37826
5737############اخميمالديابات االعدادية بناتايه ناجى مهدى اسماعيل37827
6451############اخميمالديابات االعدادية بناتبسمه حسنى ثابت عبد السميع37828
5348############اخميمالديابات االعدادية بناتبسمه عالم موسى خلف37829
5843############اخميمالديابات االعدادية بناتبسمه يسين عايد السيد37830
6752############اخميمالديابات االعدادية بناتتسبيح رفعت ابو المجد احمد37831
6655############اخميمالديابات االعدادية بناتتغريد احمد السيد همام37832
6552############اخميمالديابات االعدادية بناتحسناء مالك هاشم احمد37833
7150############اخميمالديابات االعدادية بناتدعاء احمد ثابت زكى37834
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7545############اخميمالديابات االعدادية بناتدعاء ناجى تمام ادريس37835
6950############اخميمالديابات االعدادية بناتدينا فاضل احمد فاضل37836
6852############اخميمالديابات االعدادية بناترجاء محمد صابر عبد العال37837
7357############اخميمالديابات االعدادية بناترحاب حمودى شحاته حارس37838
6753############اخميمالديابات االعدادية بناترحمه بدوى السيد عبد الجيد37839
6042############اخميمالديابات االعدادية بناترحمه محمد بكر الياس37840
6249############اخميمالديابات االعدادية بناترغده وليد السيد فراج37841
7659############اخميمالديابات االعدادية بناتزهراء مالك السيد محمود37842
6447############اخميمالديابات االعدادية بناتساره اميل سالمه فؤاد37843
5950############اخميمالديابات االعدادية بناتساره عبد المنعم السيد محمد37844
5850############اخميمالديابات االعدادية بناتسعديه العدوى عباس سليمان37845
6655############اخميمالديابات االعدادية بناتشاهيناز عبد الرحيم زايد عبد الرحيم37846
7358############اخميمالديابات االعدادية بناتشهد احمد صابر محمد37847
6552############اخميمالديابات االعدادية بناتشهد كرم بسيونى طاهر37848
7558############اخميمالديابات االعدادية بناتشيماء محمود حمدان محمد37849
4745############اخميمالديابات االعدادية بناتصفاء كريم موهوب عبد الكريم37850
5949############اخميمالديابات االعدادية بناتعلياء على ابو الحسن حماد37851
6951############اخميمالديابات االعدادية بناتعلياء منصور فوزى يوسف37852
7558.5############اخميمالديابات االعدادية بناتغاده حنفى محمود احمد37853
5549############اخميمالديابات االعدادية بناتفاطمه عبودى فهمى عبد المجيد37854
7357############اخميمالديابات االعدادية بناتفرحه حمدان فتحى عبد الحميد37855
7258############اخميمالديابات االعدادية بناتكيرمينا راضى عطيه جابر37856
6054############اخميمالديابات االعدادية بناتليلى حماده الحامدى عبد الفتاح37857
5446############اخميمالديابات االعدادية بناتمارى كمال حلمى تادرس37858
6854############اخميمالديابات االعدادية بناتمارينا عماد اديب تاوضروس37859
7357############اخميمالديابات االعدادية بناتمارينا ممدوح فخرى تادرس37860
7249############اخميمالديابات االعدادية بناتملك محمود شحاته حارس37861
6243############اخميمالديابات االعدادية بناتملك وحيد حامد عبد الفتاح37862
7054############اخميمالديابات االعدادية بناتمنار السيد مسعود عباس37863
5537############اخميمالديابات االعدادية بناتمنار حفنى البدرى عبد المطلب37864
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4741############اخميمالديابات االعدادية بناتمنار خالد احمد اسماعيل37865
6345############اخميمالديابات االعدادية بناتمنى ابراهيم محمد حسين37866
س محسب37867 5834############اخميمالديابات االعدادية بناتمي اشرف ادري
7357############اخميمالديابات االعدادية بناتمي عزت ناصر ابو الحمد37868
6449############اخميمالديابات االعدادية بناتمي محمد محمود حسن37869
5345############اخميمالديابات االعدادية بناتمياده محمود فاروق عبد الكريم37870
5146############اخميمالديابات االعدادية بناتناريمان سعدالدين حسين صديق37871
6252############اخميمالديابات االعدادية بناتندى اسماعيل محمد يوسف37872
5940############اخميمالديابات االعدادية بناتنرمين ممدوح محمد السيد37873
6647############اخميمالديابات االعدادية بناتنهاد محمد عبد الوارث محمد37874
7559############اخميمالديابات االعدادية بناتنورهان سعدالدين حسين صديق37875
7552############اخميمالديابات االعدادية بناتهاجر احمد محمد احمد37876
5848############اخميمالديابات االعدادية بناتهاجر عبد الاله احمدسمير عبد الحكيم37877
7351############اخميمالديابات االعدادية بناتياسمين السيد حفنى احمد37878
6146############اخميمالديابات االعدادية بناتياسمين عريبى جمال الدين محمد37879
5639############اخميمالديابات االعدادية بناتيوستينا بخيت محروس جيد37880
7454############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهاحمد ابراهيم بكرى محمود37881
7653############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهاحمد السيد حسن سليمان37882
6352############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهاحمد بدارى مجاهد مرزوق37883
5848############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهاحمد عاطف صابر جابر37884
7758.5############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهاحمد فريد هاشم ابراهيم37885
7858############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهاحمد نبيل محمد زكي37886
6548############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهاساف الباشا فؤاد ملك37887
7154############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهبشار عصام صابر محمد37888
7455############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهحسن محمد شبيب احمد37889
7052############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهطارق حسين عطا حسين37890
6951############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهطه محمد السيد سليمان37891
7048############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهعبد هللا السيد عبد الحميد حامد37892
5751############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهعماد حيضر عبد الرحيم محمود37893
6553############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهعمر احمد واصف ابو الفتوح محمد37894

(696)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

5848############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهعمر عبد المطلب عمر عباس37895
6851############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهعمرو محمد خليل احمد37896
6352############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهكريم زكريا قاسم عبد الغفار37897
6044############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمحروس بدوي محروس محمد37898
6546############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمحمد احمد محمد ثابت37899
5338############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمحمد العربى على السيد37900
راهيم37901 5347############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمحمد جمال هاشم اب
ت الضبع عبد اللطيف37902 4445############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمحمد راف
7659############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمحمد رجب احمد عبد الرحمن37903
5742############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمحمد سمير موافى جاد هللا37904
5847############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمحمد عبد الهادى مهدى عبد العال37905
6045############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمحمد عدلى ابوزيد محمود37906
6244############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمحمد مهران محمد مسعود37907
7355############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمحمود سلطان محمد حسين37908
6043############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمحمود غالب زكى محفوظ37909
4341############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمحمود محسوب سالم محمد37910
6245############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمروان فريد عزالعرب عبد الحميد37911
6747############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمصطفى فرج جاد هللا عبد المنعم37912
5438############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمصطفى محمد الصاوى عبد النعيم37913
4948############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمعاذ محمود رياض حماد37914
4543############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمنتصر احمد احمد سعيد37915
4936############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمؤمن عثمان ابو ضيف محمود37916
6645############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهيسى مالك لبيب ملك37917
69.548############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهيوسف احمد هاشم ابراهيم37918
6841############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهاثار السيد احمد على37919
7659############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهاسراء جمال صابر عيد37920
6947############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهاسماء شعبان محمود امام37921
6746############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهاسماء مازن احمد محمد37922
7052############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهاسماء محمد جاد الكريم طاهر37923
6145############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهاسماء محمد جمال الدين على37924
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7556############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهاقبال محمد صابر محمد37925
7143############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهامال احمد احمد سعيد37926
5043############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهامل احمد خير الدين عبد الوهاب37927
7044############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهاميمه االمير حسين مسعود عبد الوهاب37928
6842############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهاميمه محمود عبد الجابر محمود37929
6841############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهايمان علي محمود محمد37930
6847############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهايه خالد احمد حسن37931
6044############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهحسناء جمال الصاوى عمران37932
5845############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهداليا احمد جوده محمود37933
4546############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهدعاء البطل غالب حسين37934
6546############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهدعاء السيد دياب على37935
79.557############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهريهام علي كامل محمد37936
7557############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهسلوى جمال الدين عبد الرحمن حمدون37937
6947############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهسماح رومانى بخيت لطفى37938
77.558############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهسهام نشات صالح الدين حامد37939
7553############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهشهد السيد حسن مسعود37940
7538############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهشهد محمد على محمدين37941
7050############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهشهد ممدوح عاشور عبد الجابر37942
7141############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهشيماء حسن محمود مصطفى37943
7442############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهشيماء ماهر محمود حمدون37944
6942############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهعلياء علم الدين الفاوى علي37945
6441############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهغاده رجب كامل محمد37946
7845############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهفاديه بخيت لمعى عطا هللا37947
6740############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهفاطمه السيد احمد حسين37948
7240############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهكاترين فكتر فوزى جيد37949
7341############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهكريستين عدلى مسعود قلينى37950
7246############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمرثا بساده شهدى مسعود37951
6850############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمروه محمد عاطي عباس37952
ضان احمد عبد الرحيم37953 6341############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمريم رم
5841############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمريم عطا صبحى عبد هللا37954
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6440############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهملك زيدان محمد مخيمر37955
7547############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهملك همام محمد حسين37956
7248############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمنار ايمن بخيت زاخر37957
7239############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمنار كحالوى فواد احمد37958
6940############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمنه امام محمود سعيد37959
5738############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهمياده ابو الحمد محمود ابو الحمد37960
78.557############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهناهد علوى على القدرى37961
6437############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهندا السيد ربيعى احمد37962
6541############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهندا صابر حسين مسعود37963
7558############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهنرمين بسيوني فؤاد محمد37964
7851############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهنهاد شعبان عبد القادر حمدان37965
6836############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهنوران على فوزى محمد37966
78.555############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركههاجر احمد عبد المعبود جاد37967
7860############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركههبه سمير عطا عباس37968
7756############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركههبه محمود حسين مسعود37969
7758.5############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركههدير عبد الناصر محمد محسب37970
7051############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركههناء احمد زكى محفوظ37971
5755############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةابراهيم العريبي قدري احمد37972
4845############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةابراهيم فراج عيسى الجيالني37973
5146############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةابو الحسن محمد ابو الحسن سليم37974
5253############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاحمد السيد دياب حسن37975
7657############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاحمد ايمن محمد محمود37976
6350############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاحمد رجب على سالم37977
4536############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاحمد سالم السيد عجمى37978
4937############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاحمد عبد العظيم محمد عبد الرحمن37979
7250############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاحمد عصام احمد محمد37980
7450############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاحمد على محمد حسن37981
6453############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاحمد لبيب علي دياب37982
6551############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاحمد محمد عساف عبد الجليل37983
5848############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاحمد محمد نورالدين محمود37984
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5249############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاحمد مدحت حشمت طه37985
5347############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاحمد يونس حميد عالم37986
6350############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاسالم رجب السيد عبد الحكيم37987
6953############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاسالم عصام خير الدين على37988
5051############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاسالم محمد رمضان خليل37989
5956############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاسالم ممدوح فاروق سعد37990
6353############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاسماعيل احمد اسماعيل محمد37991
7253############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاشرف محمود جوده عبد السميع37992
6246############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاكرم خلف هللا على خلف هللا37993
ير محمد امين محمود37994 5546############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاالم
6647############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةالحسن هانى محمود احمد37995
6453############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةالسعودى حمادى يونس احمد37996
7550############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةالسيد احمد عمران السيد37997
6249############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةامجد زين العابدين حسين السعدى37998
4948############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاياد ناصر محمد محمود37999
5856############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةايمن رمضان احمد سليمان38000
4237############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةايمن عالء محمد عبد الرحمن38001
78.559.5############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةايمن محمد السيد قاسم38002
5852############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةايمن مرتضى يونس عبد التواب38003
5846############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةايمن وليد احمد الوردانى38004
7050############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةبشار حسن السيد حسن38005
7150############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةبشار مشرف وافى فهمى38006
7554############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةبكر جمال احمد سليمان38007
6456############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةبالل ياسر محمد محمدين38008
4748############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةتامر ناصر مرعى على38009
6954############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةجابر شعبان محمد جابر38010
6355############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةحامد محمد جادالرب عبد المنعم38011
5448############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةحسام السيد حميد حسن38012
6045############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةحسام السيد فراج حامد38013
6651############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةحسام جمال محمود احمد38014
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ى38015 5858############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةحسام خالد محمد الوردان
6850############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةحسام نورالدين محمدفوزى وهبه38016
5749############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةحسن نورالدين ضاحي عبد المنعم38017
4742############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةحشمت سالم محمد محمدين38018
5851############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةحمتو عالء عمران محمد38019
5256############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةخالد المصرى سالم مرعى38020
78.560############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةخالد جمال حمدان همام38021
6658############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةخالد حماده عبد القادر عيسى38022
5854############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةخالد على ضاحى عبد المنعم38023
6352############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةخالد نصر محمود محمد38024
شد حازم شعبان رفاعى38025 6051############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةرا
7156############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةرافت ممدوح سالم احمد38026
7556############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةرزق فراج محمد عبد الرحمن38027
5354############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةرفاعى ناصر صادق رفاعى38028
5152############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةرمضان فتحى محمد عبد العال38029
5755############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةزكريا محمد عبد العال احمد38030
7158.5############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةزياد حماده السيد احمد38031
5248############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةزياد صبرى رمضان عبد الحكيم38032
5951############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةسامر محمود مرعى على38033
7358############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةسيف الدين عالء عالم زناتى38034
7054############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةشادى محمد اسماعيل احمد38035
7548############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةطه عبد الستار محمد عمران38036
4645############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعامر عبد العال راغب حماده38037
6454############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعبد الباسط السيد محمد عبد الوهاب38038
7057############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعبد الحافظ فراج عبد الحافظ احمد38039
7256############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعبد الرحمن الرافعى عباس على38040
6657############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعبد الرحمن ايمن حامد حمدان38041
7557############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعبد الرحمن حسين حماده محمد38042
6457############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعبد الرحمن طارق محمد صبره38043
6255############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعبد الرحمن عماد احمد محمد38044
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6757############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعبد الرحمن فتوح اسماعيل محمد38045
7555############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعبد اللطيف جمال الدين ثابت38046
7655############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعبد هللا احمد بدرى ابو المجد38047
7259############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعبد هللا حسين محمود يونس38048
6350############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعبد هللا طاهر السيد هاشم38049
5855############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعبد هللا عبد العظيم اسماعيل احمد38050
6851############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعبد هللا محمد احمد سلطان38051
6351############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعبد هللا محمد رمضان محمود38052
4843############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعبد هللا محمدالصغير حسين عبد الجليل38053
6450############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعبد الوهاب احمد اسماعيل محمد38054
7154############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعدى محمد سالم مرعى38055
5244############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعالء اسماعيل البربرى محمد38056
5345############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعالء محمود الجمل نظير38057
6449############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعلى امين عالم على38058
4948############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعلى رجب محمد خليل38059
4944############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعلى عبد الرحمن شعبان خليفه38060
4345############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعلي خالد علي يونس38061
5249############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعلي عبد القادر احمد رشوان38062
5147############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعمر خالد محروس عبد العال38063
6543############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعمر مكرم معبد حماده38064
5045############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعمرو خالد رشيدى السيد38065
6650############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعمرو عصام الضبع محمد38066
6851############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعيد ناجح عبد الحكم على38067
4646############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةفارس احمد جادالكريم احمد38068
5753############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةفهد ناصر محمد محمد38069
5850############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةفهمى محمد السيد حماده38070
4646############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةقاسم ناصر قاسم ابراهيم38071
4750############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةكريم االمير حشمت طه38072
5047############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةكريم جابر محمود على38073
4844############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةكريم جاد ابو العال جاد38074
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6251############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةكريم خالد على سالم38075
5351############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةكريم رجب حسن سليمان38076
5656############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةكريم رمضان عبد الرحمن احمد38077
6955############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةكريم عاطف محمد صبره38078
6057############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةكريم كحالوى محمد وهبه38079
7755############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمجدي جميل عبد الرحمن رشوان38080
6049############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد احمد جادالكريم احمد38081
79.559.5############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد احمد على سليم38082
6648############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد احمد محمد ابراهيم38083
6652############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد احمد محمود خليفه38084
7656############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد السيد محمد السيد38085
7458.5############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد تغيان خليل محمد38086
5851############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد جمال عباس على38087
7458############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد خالد محمد احمد38088
7652############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد خىرى كمال على38089
6245############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد رافت عبد الستار رفاعى38090
5748############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد رفعت محمود على38091
6556############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد سامح معبد حماده38092
7758############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد سيف النصر حسن محمد38093
5255############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد طارق بخيت مرعى38094
7055############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد عاشور بخيت سليم38095
6554############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد عاصم محمود محمود38096
5543############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد عبد الستار محمد اسماعيل38097
6345############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد عبد العزيز مهران ابو العال38098
7353############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد عصام دسوقى السيد38099
6550############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد عالء محمد احمد38100
6746############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد على احمد عبد الراضى38101
7855############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد علي سليمان محمود38102
7439############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد عمر عامر حسانين38103
6745############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد عنتر ابو الفضل الحامدى38104
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7552############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد فتوح النوبى مرعى38105
7650############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد فراج حسين السيد38106
6240############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد فريد فاروق الفولى38107
7454############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد فؤاد عبد اللطيف حافظ38108
4643############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد كمال السيد السمان38109
6255############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد مجدى محمد عبد الراضى38110
5648############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد محمود عساف عبد الجليل38111
6152############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد مؤمن احمد محمد38112
6652############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد ناجح اسماعيل محمد38113
6348############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد ناصر صابر عبد الجليل38114
6554############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمود   احمد مهران ابو العال38115
7345############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمود احمد اسماعيل احمد38116
س احمد فهمى38117 6056############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمود ادري
5135############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمود السيد احمد عبد الراضى38118
7754############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمود جمال كمال محمد38119
5545############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمود جميل عز الدين احمد38120
6650############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمود رضوان خليل الجيالنى38121
7650############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمود طلعت محمود عبد الرحمن38122
7146############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمود طناح محمد سليم38123
6342############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمود عاطف علوى سالم38124
7549############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمود عبد الحفيظ علي زناتي38125
6142############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمود عريبى على خليل38126
6550############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمود فتحي احمد محمد38127
7058############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمود محمد بدرى ابو المجد38128
7249############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمود ناصر مجاهد اسماعيل38129
6150############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمدحت جمال الراعي علي38130
7655############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمصطفى حازم محمد سالم38131
7353############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمصطفى حموده احمد محمود38132
6451############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمصطفى رجب احمد محمود38133
7553############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمصطفى كحالوي حسن حماده38134
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7054############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمصطفى ممدوح ولعان سليم38135
6847############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمصطفى وحيد رمضان ابوزيد38136
6755############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمصطفي جمال علي احمد38137
7558############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمصعب على عبد العال محمد38138
7154############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةنايل على احمد الفولى38139
7254############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةهيثم على حسن ذكى38140
4449############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةوليد محمود اسماعيل الحفنى38141
7458############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةوليد محمود حماده محمدين38142
7257############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةياسين نصرالدين خليفه سلطان38143
7157############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةيوسف محمد الصغير الوردانى38144
6735############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةابتسام نورالدين محمدفوزى وهبه38145
7349############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاروى اسامه عامر حسنين38146
7137############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاسراء احمد محمد مرسي38147
7037############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاسراء عالء صالح محمد38148
7651############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاسماء جالل محمد طايع38149

(705)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

6950############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاسماء طلعت حسن السيد38150
6246############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاسماء عصام السيد محمد38151
5336############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاسماء مجدي حسن محمد38152
7553############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاسماء محمد محمود محمد38153
5836############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاسماء وحيد فاروق الفولي38154
6034############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاسمهان جمال عباس علي38155
4735############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاالء فؤاد صابر عبد الجليل38156
5633############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةالزهراء حسن على حسن38157
5033############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةالفت خالد وافى محمد38158
6850############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةامل عبد هللا حسين السعدى38159
5835############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةامل محمود علي محمود38160
6643############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاموره جمال فضيل الحامدى38161
6039############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاميره عارف محمد خلف هللا38162
4339############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاميمه كامل محمود خليفه38163
دين محمد سالم38164 7354############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةامينه بهاءال
7756############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةايات محمد سليم صبره38165
6742############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةايمان السيد راشد السيد38166
6139############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةايمان حامد علي محمود38167
5241############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةايمان حسنى حسن سليمان38168
6350############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةايمان خيرى السيد محمد38169
6443############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةايمان رضا محمد سليم38170
6137############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةايمان سعودي جالل صادق38171
6950############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةايمان فراج عبد الحافظ احمد38172
6336############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةايمان محمد مرعى محمد38173
7757############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةايمان وائل حامد احمد38174
4746############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةايه اشرف محمد مرزوق38175
6038############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةايه كمال منصور جاد38176
8059############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةايه محمد سليم صبره38177
6551############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةبخيته عاطي هاشم محمد38178
6555############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةبشاير صابر السيد على38179

(706)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

6849############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةحسناء سالم محمود على38180
7351############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةحكمت عبد الرؤوف علي عثمان38181
6754############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةحنان عالء كامل محمود38182
6247############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةخلود حازم طه محمد38183
6042############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةخلود عشرى احمد محمد38184
5645############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةداليا حنفي رشاد حماده38185
7346############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةداليا معتصم محمود احمد38186
5945############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةدعاء بخيت منصور احمد38187
5648############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةدعاء قليد محمود حسين38188
5850############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةدنيا السيد محمد طايع38189
5144############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةدنيا ناجح ابو الخير بغدادى38190
5932############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةدينا خالد علي سالم38191
5233############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةدينا عادل حماده سالم38192
5537############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةرانيا محروص احمد ابراهيم38193
7651############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةرحاب اشرف سالم على38194
5042############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةرحاب حجازى حنفى محمود38195
6351############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةرحمه ابو اليمين محمد عبد الاله38196
6747############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةرحمه فراج محمد عبد الرحمن38197
5442############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةريم عبد الرحيم سباق محمد38198
7758############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةريهام عاصم عبد العال محمد38199
5346############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةزينب جمال علوى سالم38200
5437############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةساره عصام حسني هاشم38201
5145############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةساره محمود حافظ هاشم38202
5838############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةساره ممدوح الضبع منصور38203
7656############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةساره نعمان محمود عبد الراضى38204
5748############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةسحر زىن العابدىن على عبد المنعم38205
4635############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةسعاد صبرى الضبع بغدادى38206
4443############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةسعاد محمد عبد الفضيل الحامدى38207
7247############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةسلوى طاهر سيد عبد المجيد38208
5836############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةسمر حشمت عبده عبد المجيد38209
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5638############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةسمر عاطف ابوضيف عبد هللا38210
6838############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةسهام معتصم احمد محمد38211
6437############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةسوسن محمود امين حفنى38212
5235############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةسوسن محمود عبد الراضى خليفه38213
6037############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةشاديه حسن كامل احمد38214
7340############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةشرين حماده سرور محمد38215
5038############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةشرين يوسف رمضان ابو اليزيد38216
7038############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةشريهان محمود السيد زناتي38217
6636############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةشهده ناصر منصور عبد الاله38218
6735############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةشيرين على احمد عبد الراضى38219
4634############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةشيرين مجدي محمد شوقي38220
6636############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةشيرين محمد سالم مرعي38221
4934############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةشيماء احمد عبد النبي ربيعي38222
5136############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةشيماء احمد محمد اسماعيل38223
7136############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةشيماء احمد محمد عبد الاله38224
7138############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعبله كامل محمود خليفه38225
6741############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعبير حاتم احمد على38226
6840############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعزيزه كمال محمد على جادالكريم38227
6139############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةغاده احمد حافظ محمود38228
6234############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةغاليه عصام احمد محمد38229
5740############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةفاتن على فاروق حماده38230
7555############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةفاطمه حسان حميد على38231
6537############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةفاطمه حسن السيد رفاعى38232
6235############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةفاطمه عالء عبد الرؤف ابوزيد38233
7357############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةفاطمه عالم عبد الرحمن احمد38234
شد السيد38235 6037############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةفاطمه محمود را
6944############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةفرحه خالد حامد عبد الراضي38236
5234############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةكريمه حسين علي38237
7138############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةلبنه عالء امين الراعى38238
6239############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةلمياء جالل عزالدين احمد38239
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5735############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمرام مجدى محمد شوقى38240
5739############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمروه عبد العظيم اسماعيل محمد38241
7143############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمروى عصام صالح همام38242
7144############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمريم احمد محمد محمود38243
6839############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمريم حسن كامل احمد38244
6739############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمريم عيد محمد طايع38245
7047############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمريم كامل محمود خليفه38246
6845############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمريم محسون احمدالصغير اسماعيل38247
7354############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمريم نعمان محمود عبد الراضى38248
6636############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمسك السيد علي سالم38249
5332############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةملك ناجى السيد حسين38250
5534############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمنا فتحى محمد عبد العال38251
6942############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمنا محمد عمران محمد38252
5536############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمنا وحيد خليل مرزوق38253
7754############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمنار جمال محمد محمدين38254
5839############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمنال عزالدوله السمان يوسف38255
5635############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمنى الزوكى كمال محمد38256
7054############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمنى عالء حسن السيد38257
7657############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمي فكري السيد حسن38258
7557############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمي مدحت الضبع صابر38259
6137############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةندا عادل فاضل الحامدى38260
5550############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةنسرين رفاعى رمضان احمد38261
5942############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةنعمه قدرى قاسم عبد الاله38262
5632############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةنهله محمود وافى فهمى38263
7242############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةنهى فتحى حسن محمد على38264
6235############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةنورا على طايع وهبه38265
6034############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةنورهان اشرف محمود احمد38266
5753############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةهاجر السيد محمد الوردانى38267
7648############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةهاجر جمال السيد محمد38268
7857############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةهاجر حلمي حسين عبد الحليم38269
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4734############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةهاجر رمضان عثمان ابو السعود38270
5041############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةهاجر عريف محمود احمد38271
5435############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةهاجر محمد احمد محمد38272
5734############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةهبه حسن حميد همام38273
5439############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةهبه على السيد على38274
7539############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةهبه محمد قدري السيد38275
6454############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةهبه مفيد احمد ابراهيم38276
6545############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةهدى عبد الرحيم احمد محمد38277
5836############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةهدىر محمد جالل صادق38278
6942############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةهناء جبر محمد احمد38279
6434############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةهناء ناصر عبد الحفيظ جاد38280
5138############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةهند محمد جوده عبد السميع38281
6335############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةوسام ناصر امين الراعي38282
7047############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةوفاء احمد نورالدين محمود38283
6642############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةوفاء منصور عبد العال هاشم38284
7754############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةوالء الجمل ذكي محمود38285
5536############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةوالء عاطف اسماعيل السعدي38286
5437############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةوالء فوزى عطيه حمدان38287
5735############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةوالء هانى حامد امين38288
6137############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةياسمين جالل محمد ابراهيم38289
5436############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةياسمين كمال عزالدين احمد38290
6549############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةياسمين ناجح وافى محمد38291
6150############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عابراهيم فراج عبد القادر محمد38292
5442############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عاحمد جمال حسن هريدى38293
5243############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عاحمد عزت بخيت عيد38294
5950############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عاحمد محروس شعبان محمد38295
5249############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عاسامه ابو الخير مرعي على38296
5647############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عاسامه عاصم خلف عبد الرحيم38297
5140############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عاسالم الشربينى راضى محمد38298
5041############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عاسالم فرج وافى احمد38299
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7754############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عاسالم محمود ابو الحسن محمد38300
5350############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عاسماعيل الداهش اسماعيل حسين38301
6450############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عالسيد منصور طه السيد38302
6950############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عحماده اسماعيل محمد ابو السعود38303
4946############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عرفيع عارف عباس على38304
4942############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عزياد محمد السيد احمد38305
4840############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى ععبد الرحمن طلعت احمد على38306
4540############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى ععبد الرحمن هوارى على محمد38307
4836############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى ععبد الرحمن يوسف محمود يوسف38308
4545############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى ععبد العال عوض عبد العال محمد38309
7156############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى ععلى عبد الاله على ابو المجد38310
5738############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى ععلى محمد وافى محمد38311
5236############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عمحمد السيد عبد المقصود ابوزيد38312
6032############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عمحمد عصام فوزى كمالى38313
6841############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عمحمد عالء ابو الخير عيد38314
7558.5############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عمحمود حسن اسماعيل حسن38315
4541############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عمروان القدري محمود عبد العال38316
4735############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عمعاذ فراج وافى عباس38317
5737############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عمعتز حازم حسن احمد38318
6232############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عيونس عادل عبد هللا عيد38319
7960############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عاسراء عالء السمان السيد38320
6441############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عاسماء جمال احمد كمالى38321
6947############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عاسماء عطا على صبره38322
6235############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عافنان محمد عبد العزيز محمد38323
7858############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عانصاف صفوت عز الدين محمد38324
7142############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عايه السيد احمد عطيه38325
7458.5############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عتغريد حسام محمد السيد38326
6036############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عتغريد عارف عيد اسماعيل38327
6035############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عرحاب عاطف جابر محمد38328
6254############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عرحمه احمد التوني امام38329
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6242############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عرضوه حسين جاد الكريم احمد38330
6754############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عرواء حازم حسنى السيد38331
6435############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عروان السيد معبد سليم38332
7258############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عريم عصام احمد عبد الرحيم38333
6633############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عسحر عوض حامد متولى38334
6848############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عسلوى محمد رفاعى محمد38335
6835############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عشروق ايمن السيد رمضان38336
6333############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عشيماء عطيتو كمال عبد الموجود38337
5631############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عشيماء هاني عبد المجيد ابراهيم38338
6133############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى ععائشه نعمان احمد مرسى38339
6134############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عفاتن حمتو خلف هللا احمد38340
6032############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عفاطمه حازم وافى احمد38341
6739############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عفاطمه دكتور عالم عباس38342
6534############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عمرفت قدرى محمد عباس38343
5535############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عملك زكري شعبان رضوان38344
7342############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عمياده فرج ابو المجد على38345
7448############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عنورهان رفعت السمان السيد38346
6740############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عهاجر خالد فاروق احمد38347
7446############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عهاجر محمد ابو الحسن محمد38348
7034############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عيارا محمد جالل محمد38349
6134############اخميمنجع البراهمه للتعليم األساسى عياسمين عاصم خلف عبد الرحيم38350
7757############اخميماالحايوه شرق االعداديةاحمد زارع مشوادى عبد الغنى38351
78.556############اخميماالحايوه شرق االعداديةاحمد صابر حليم على38352
7554############اخميماالحايوه شرق االعداديةاحمد عبد العزيز خلف جادهللا38353
7552############اخميماالحايوه شرق االعداديةاحمد عالء عبد الاله عطاى38354
6751############اخميماالحايوه شرق االعداديةاحمد على محمود على38355
5943############اخميماالحايوه شرق االعداديةاحمد محمد احمد عبد الحق38356
7557############اخميماالحايوه شرق االعداديةاحمد محمد عبد العزيز ابوعمره38357
7856############اخميماالحايوه شرق االعداديةاحمد معتصم السيد عبد السالم38358
78.560############اخميماالحايوه شرق االعداديةاحمد ممدوح حموده ظهران38359
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7759############اخميماالحايوه شرق االعداديةاحمد ناصر قاسم سليم38360
7959.5############اخميماالحايوه شرق االعداديةاحمد وحيد السيد احمد38361
7652############اخميماالحايوه شرق االعداديةاسامه اشرف خليفه توفيق38362
7758############اخميماالحايوه شرق االعداديةاسامه محمد بخيت حامد38364
7960############اخميماالحايوه شرق االعداديةاسالم اشرف سعد سفين38365
7457############اخميماالحايوه شرق االعداديةاكرم سالمه السيد احمد38366
7858############اخميماالحايوه شرق االعداديةايوب جمال حليم عبادى38367
7152############اخميماالحايوه شرق االعداديةبيتر جميل عبيد جويد38368
79.560############اخميماالحايوه شرق االعداديةتامر عبد الحميد السيد حسن38369
7859.5############اخميماالحايوه شرق االعداديةحازم خالد سيد احمد احمد38370
7856############اخميماالحايوه شرق االعداديةحجاب ياسر محمد غازى38371
7957############اخميماالحايوه شرق االعداديةحسام رجب رمضان محمود38372
7356############اخميماالحايوه شرق االعداديةحماده محمد حماده ابراهيم38373
7151############اخميماالحايوه شرق االعداديةحماده مسعد سيد حسين38374
6953############اخميماالحايوه شرق االعداديةخالد عادل عطاهللا عبد الرحيم38375
6951############اخميماالحايوه شرق االعداديةرفاعى عبد الصبور محمود على38376
7455############اخميماالحايوه شرق االعداديةريان عز خلف جادهللا38377
7555############اخميماالحايوه شرق االعداديةريمون فريد جاد حكيم38378
7656############اخميماالحايوه شرق االعداديةزكريا حربى عطيه جويد38379
7046############اخميماالحايوه شرق االعداديةسعيد عبد الخالق جوده عباس38380
7252############اخميماالحايوه شرق االعداديةسلطان عبد الطيف منصور رضوان38381
6653############اخميماالحايوه شرق االعداديةسيف محمود الصاوى عبد الحميد38382
7558############اخميماالحايوه شرق االعداديةشهاب احمد عبد المنعم على38383
7657############اخميماالحايوه شرق االعداديةصالح خليفه على خليل38384
7353############اخميماالحايوه شرق االعداديةعبد الرحمن جمال محمود على38385
7760############اخميماالحايوه شرق االعداديةعبد الرحمن راجح نورالدين عيد38386
7557############اخميماالحايوه شرق االعداديةعبد الرحمن طلعت عبد العال عثمان38387
ضان محمود38388 7660############اخميماالحايوه شرق االعداديةعبد هللا محمود رم
6750############اخميماالحايوه شرق االعداديةعبد الناصر جمال سالم  سالمه38389
7556############اخميماالحايوه شرق االعداديةعالء على محمود ابراهيم38390

(713)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7758############اخميماالحايوه شرق االعداديةعلى ناجح عبد الكريم عبد السالم38391
7654############اخميماالحايوه شرق االعداديةعلى نزيه اسعد عبد الحميد38392
7553############اخميماالحايوه شرق االعداديةعمار عبد الرؤف كامل متولى38393
7659############اخميماالحايوه شرق االعداديةعمر احمد محمود على38394
7760############اخميماالحايوه شرق االعداديةعمر فرج هللا احمد على38395
7860############اخميماالحايوه شرق االعداديةفارس منصور محمد ابوعوف38396
7560############اخميماالحايوه شرق االعداديةكريم ناصر عبد المنعم على38397
7759.5############اخميماالحايوه شرق االعداديةمحروس عبد الحميد خلف هللا عبد الحميد38398
7460############اخميماالحايوه شرق االعداديةمحمد حمدى محمد صديق38399
7559############اخميماالحايوه شرق االعداديةمحمد شحاته يونس حميد38400
78.560############اخميماالحايوه شرق االعداديةمحمد صابر لبيب ابو اليزيد38401
8060############اخميماالحايوه شرق االعداديةمحمد عاطف مصطفي عبد الموجود38402
6256############اخميماالحايوه شرق االعداديةمحمد فريد توفيق عبد العال38403
7158.5############اخميماالحايوه شرق االعداديةمحمد قاسم فهمى توفيق38404
7458############اخميماالحايوه شرق االعداديةمحمد كرم محمد عبد الكريم38405
7553############اخميماالحايوه شرق االعداديةمحمد كيالنى محمد ابوزيد38406
7559############اخميماالحايوه شرق االعداديةمحمد مجدى قاسم حسين38407
7658.5############اخميماالحايوه شرق االعداديةمحمد مسعود ابوعمره خليل38408
7159############اخميماالحايوه شرق االعداديةمحمد ناصر عميره عبد الحميد38409
7258############اخميماالحايوه شرق االعداديةمحمود حنفى محمود سعد الدين38410
7860############اخميماالحايوه شرق االعداديةمحمود عصام سعدالدين يوسف38411
7759.5############اخميماالحايوه شرق االعداديةمحمود وسام عطا عباس38412
78.559.5############اخميماالحايوه شرق االعداديةمروان مجدى حسين احمد38413
7652############اخميماالحايوه شرق االعداديةمصطفى احمد عيد عبد المجيد38414
7956############اخميماالحايوه شرق االعداديةمعتز بند ر السيد زايد38415
7058############اخميماالحايوه شرق االعداديةمعتز رجب علوى حسين38416
7659############اخميماالحايوه شرق االعداديةمينا جرجس سولاير عوض38417
78.559############اخميماالحايوه شرق االعداديةنورا لدين على نور الدين عبد اللطيف38418
6757############اخميماالحايوه شرق االعداديةهانى احمد محمد السيد38419
6653############اخميماالحايوه شرق االعداديةهانى طارق محمد حماده38420
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6653############اخميماالحايوه شرق االعداديةهشام حنفى فؤاد توفيق38421
7659############اخميماالحايوه شرق االعداديةهشام عبد الحميد السيد حسن38422
7659############اخميماالحايوه شرق االعداديةهمام محمد رشدى هارون38423
7859############اخميماالحايوه شرق االعداديةياسر محمد حماده ابراهيم38424
7860############اخميماالحايوه شرق االعداديةيوسف حافظ حامد ابراهيم38425
78.560############اخميماالحايوه شرق االعداديةيوسف حنفى حسين ابراهيم38426
6956############اخميماالحايوه شرق االعداديةيوسف منير يوسف سيدهم38427
7457############اخميماالحايوه شرق االعداديةاخالص ناصر عبد هللا سليمان38428
7358############اخميماالحايوه شرق االعداديةالهام عبد الناصر نورالدين جادهلل38429
7158############اخميماالحايوه شرق االعداديةامنيه لطفى حماده سليمان38430
5958############اخميماالحايوه شرق االعداديةاميره اشرف علوى عجور38431
7351############اخميماالحايوه شرق االعداديةاميمه عبده صبره احمد38432
7455############اخميماالحايوه شرق االعداديةانجي طه حسن عبد الحميد38433
7356############اخميماالحايوه شرق االعداديةايمان راضى عبد المنعم على38434
7758############اخميماالحايوه شرق االعداديةايه حسن شوقى محمود38435
7860############اخميماالحايوه شرق االعداديةايه حسن محمد جادهللا38436
7658############اخميماالحايوه شرق االعداديةايه محمد مرزوق عالم38437
6657############اخميماالحايوه شرق االعداديةجهاد سمير على محمود38438
6457############اخميماالحايوه شرق االعداديةحال عادل علوى عجور38439
6255############اخميماالحايوه شرق االعداديةخلود السيد حامد مزيد38440
6154############اخميماالحايوه شرق االعداديةداليا جمال السيد زايد38441
7457############اخميماالحايوه شرق االعداديةرحمه خليفه حامد عبد المقصود38442
7358############اخميماالحايوه شرق االعداديةرنا علوى عزت زعمان38443
6352############اخميماالحايوه شرق االعداديةريم احمد توفيق احمد38444
6550############اخميماالحايوه شرق االعداديةريم السيد حماده سلطان38445
هام عاطف مختار احمد38446 6655############اخميماالحايوه شرق االعداديةري
6755############اخميماالحايوه شرق االعداديةزينب جمال رشدى صديق38447
6656############اخميماالحايوه شرق االعداديةساره ايمن السيد سليمان38448
7356############اخميماالحايوه شرق االعداديةساره عابدين مهران بخيت38449
5649############اخميماالحايوه شرق االعداديةسنتا اسعد جريس حكيم38450

(715)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7755############اخميماالحايوه شرق االعداديةسهام حارس خلف عبد المجيد38451
7558############اخميماالحايوه شرق االعداديةشهد حماده عبد الحميد حميد38452
78.556############اخميماالحايوه شرق االعداديةشهد عماد عبد الحميد السيد38453
5749############اخميماالحايوه شرق االعداديةشيرين على جابر محمود38454
6755############اخميماالحايوه شرق االعداديةشيرين محمد عبد الصبور عجور38455
79.560############اخميماالحايوه شرق االعداديةشيماء بكر خليفه عبد المقصود38456
7357############اخميماالحايوه شرق االعداديةشيماء عارف مساعد صديق38457
79.560############اخميماالحايوه شرق االعداديةشيماء عاطف حماده محمد38458
6946############اخميماالحايوه شرق االعداديةشيماء كرم محمد احمد38459
7058.5############اخميماالحايوه شرق االعداديةشيماء ممدوح حسين محمد38460
6156############اخميماالحايوه شرق االعداديةعاليه مجدي محمد نورالدين38461
6454############اخميماالحايوه شرق االعداديةعائشه اشرف عطا هللا عبد الرحيم38462
6851############اخميماالحايوه شرق االعداديةغاده اشرف ساعد محمد38463
7153############اخميماالحايوه شرق االعداديةفاطمه عاطف االصيل حسين38464
7759.5############اخميماالحايوه شرق االعداديةفاطمه عاطف حماده محمد38465
7648############اخميماالحايوه شرق االعداديةفاطمه كحول حماده سلطان38466
7859.5############اخميماالحايوه شرق االعداديةفاطمه ناجح عامر عبد الحميد38467
7358############اخميماالحايوه شرق االعداديةلبنى صابر على حسن38468
78.559.5############اخميماالحايوه شرق االعداديةلقاء خالد منشاوى نورالدين38469
7859.5############اخميماالحايوه شرق االعداديةمريم حسين بخيت عبد الرحمن38470
ف حماده محمد38471 7158############اخميماالحايوه شرق االعداديةمريم عاط
8060############اخميماالحايوه شرق االعداديةمريم محمد عبد الستار عبادى38472
6451############اخميماالحايوه شرق االعداديةمنار كرم ابراهيم عباس38473
6756############اخميماالحايوه شرق االعداديةمهرائيل عياد ثابت جرجس38474
6558############اخميماالحايوه شرق االعداديةمياده خالد عبد الحميد عبد اللطيف38475
7559############اخميماالحايوه شرق االعداديةنانسى وائل طايع عبد القادر38476
دين جادهلل38477 6759.5############اخميماالحايوه شرق االعداديةندى هشام نورال
6560############اخميماالحايوه شرق االعداديةنرمين هالل محمد يمني38478
6557############اخميماالحايوه شرق االعداديةنعمه نبيل يوسف سيدهم38479
7860############اخميماالحايوه شرق االعداديةنهى حنفى محمود اسماعيل38480
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7356############اخميماالحايوه شرق االعداديةنوره محمود احمد عبد الحميد38481
7157############اخميماالحايوه شرق االعداديةنورهان خالد ممدوح عارف38482
6956############اخميماالحايوه شرق االعداديةنورهان شعبان حماده احمد38483
6555############اخميماالحايوه شرق االعداديةهاجر ايمن السيد سليمان38484
6154############اخميماالحايوه شرق االعداديةهدى صابر عبد الحميد عوض38485
7859############اخميماالحايوه شرق االعداديةهدير رجب احمد حسن38486
7358############اخميماالحايوه شرق االعداديةهند ثروت عبد المنعم على38487
7457############اخميماالحايوه شرق االعداديةهيبه محمود شوقى محمود38488
7558############اخميماالحايوه شرق االعداديةوعود حمدي محمد احمد38489
7358############اخميماالحايوه شرق االعداديةوالء حشمت جاد عبد الرحمن38490
7556############اخميماالحايوه شرق االعداديةيارا حازم محمد توفيق38491
7260############اخميماالحايوه شرق االعداديةياسمين اشرف سعد سيفين38492
7759############اخميماالحايوه شرق االعداديةياسمين فوزي السيد سليمان38493
7155############اخميماالحايوه شرق االعداديةياسمين مدكور خلف عبد المجيد38494
6645############اخميمجزيرة محروس االعداديةابانوب فتحى خلف مرزوق38495
7344############اخميمجزيرة محروس االعداديةاحمد عزالدين على بدوى38496
7456############اخميمجزيرة محروس االعداديةاحمد على عقله ابراهيم38497
6746############اخميمجزيرة محروس االعداديةاحمد فيصل احمد على38498
7357############اخميمجزيرة محروس االعداديةاحمد فيصل حسن عبد الحميد38499
6448############اخميمجزيرة محروس االعداديةاحمد محمد عبد الخبير محمد38500
7053############اخميمجزيرة محروس االعداديةاحمد محمود علي حسن38501
7555############اخميمجزيرة محروس االعداديةاحمد ناصر علي حسان38502
7455############اخميمجزيرة محروس االعداديةاسامه احمد اسماعيل احمد38503
6453############اخميمجزيرة محروس االعداديةاسالم حاقظ ابو القتوح حافظ38504
6237############اخميمجزيرة محروس االعداديةاسالم رضا محمود حسن38505
7858############اخميمجزيرة محروس االعداديةاسالم شعيب عبد العظيم محمد38506
7751############اخميمجزيرة محروس االعداديةاسالم عالء السيد محمد38507
7757############اخميمجزيرة محروس االعداديةاسالم محروس محمود محروس38508
5441############اخميمجزيرة محروس االعداديةاسماعيل الحسيني محمد محمد38509
7142############اخميمجزيرة محروس االعداديةالسيد خلف السيد عبد العظيم38510
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7551############اخميمجزيرة محروس االعداديةتوماس رافت فؤاد عيسى38511
7251############اخميمجزيرة محروس االعداديةتوماس نبيل عطا فهيم38512
7857############اخميمجزيرة محروس االعداديةحسن طلعت عبد هللا الصادق38513
7545############اخميمجزيرة محروس االعداديةحسن عبد هللا حسن محروس38514
6451############اخميمجزيرة محروس االعداديةحسن محروس حسن محروس38515
6856############اخميمجزيرة محروس االعداديةخالد عبد الناصر السيد محمود38516
7542############اخميمجزيرة محروس االعداديةخالد ناصر محمد محمد38517
6852############اخميمجزيرة محروس االعداديةرشاد ياسر رشاد محمد38518
7856############اخميمجزيرة محروس االعداديةزياد محمد محمد عبد الحميد38519
يد احمد ابو الفضل38520 اد ول 78.557############اخميمجزيرة محروس االعداديةزي
7054############اخميمجزيرة محروس االعداديةشهاب الدين المارد محمود محمد38521
7150############اخميمجزيرة محروس االعداديةصالح ناصر صالح محمود38522
6547############اخميمجزيرة محروس االعداديةعادل محمد عابدين محمد38523
6037############اخميمجزيرة محروس االعداديةعبد الرحمن حسين محمود حسين38524
عبد38525 الرحمن رمضان عبد العال عبد 7456############اخميمجزيرة محروس االعداديةالعظيم
7555############اخميمجزيرة محروس االعداديةعبد الرحمن محمد حسام  الدين انور38526
5944############اخميمجزيرة محروس االعداديةعبد هللا قتحى ابوزيد بدوى38527
7149############اخميمجزيرة محروس االعداديةعبد هللا يحى محمود محمد38528
8059############اخميمجزيرة محروس االعداديةعز الدين محمد عز الدين عبد الاله38529
6641############اخميمجزيرة محروس االعداديةعالء عبد الظاهر محمد عبد الظاهر38530
7859.5############اخميمجزيرة محروس االعداديةعالء محمود عز الدين عبد الاله38531
6650############اخميمجزيرة محروس االعداديةعلي محمود محمد عبد الرحمن38532
7445############اخميمجزيرة محروس االعداديةعمار احمد على ابو عوف38533
7650############اخميمجزيرة محروس االعداديةعمار رافت عبد الاله محمد38534
7459############اخميمجزيرة محروس االعداديةعمانوئيل عادل فارس عيسى38535
7260############اخميمجزيرة محروس االعداديةعمر جمال احمد مهدى38536
6554############اخميمجزيرة محروس االعداديةعمر خلف عقله ابراهيم38537
عال احمد38538 4042############اخميمجزيرة محروس االعداديةعمر سعد عبد ال
7257############اخميمجزيرة محروس االعداديةعمرو ابراهيم محمد بكرى38539
7860############اخميمجزيرة محروس االعداديةعمرو سليم مصطفي على38540
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7056############اخميمجزيرة محروس االعداديةعمرو عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن38541
6750############اخميمجزيرة محروس االعداديةعمرو محمد منصور على38542
7559############اخميمجزيرة محروس االعداديةعمرو منتصر السعداوى محمد38543
7054############اخميمجزيرة محروس االعداديةمحمد احمد محمد احمد38544
7659############اخميمجزيرة محروس االعداديةمحمد السيد محمود محروس38545
7356############اخميمجزيرة محروس االعداديةمحمد حسن السيد السيد38546
7351############اخميمجزيرة محروس االعداديةمحمد حسن نشات فولى38547
7251############اخميمجزيرة محروس االعداديةمحمد صفوت محمد احمد38548
7858############اخميمجزيرة محروس االعداديةمحمد طلعت غانم احمد38549
5047############اخميمجزيرة محروس االعداديةمحمد عبد الرحمن محمود محروس38550
7758############اخميمجزيرة محروس االعداديةمحمد عبد السالم عبد الجابر عبد المعبود38551
6753############اخميمجزيرة محروس االعداديةمحمد على محمد على38552
6558############اخميمجزيرة محروس االعداديةمحمد فهمى احمد محمد38553
6051############اخميمجزيرة محروس االعداديةمحمود احمد السيد مصطفى38554
7457############اخميمجزيرة محروس االعداديةمحمود احمد محمود احمد38555
7460############اخميمجزيرة محروس االعداديةمحمود المامون طه محمد38556
6957############اخميمجزيرة محروس االعداديةمحمود قدرى محروس حافظ38557
7454############اخميمجزيرة محروس االعداديةمصطفى عثمان عابدين محمد38558
7559.5############اخميمجزيرة محروس االعداديةمصطفى محروس فاروق ابو جبل38559
7860############اخميمجزيرة محروس االعداديةمصطفى محمد عبد المبدى احمد38560
7457############اخميمجزيرة محروس االعداديةمصعب علي محمد هرون38561
7459.5############اخميمجزيرة محروس االعداديةوليد عبد المعز خلف هللا احمد38562
7860############اخميمجزيرة محروس االعداديةياسر خلف صدقى حسين38563
7658############اخميمجزيرة محروس االعداديةيوسف حسن احمد محمد38564
6856############اخميمجزيرة محروس االعداديةيوسف خلف محمد فوزان مهدى38565
7558.5############اخميمجزيرة محروس االعداديةيوسف عيسى فارس عيسى38566
7159.5############اخميمجزيرة محروس االعداديةيوسف محمد ابراهيم موسى38567
7759############اخميمجزيرة محروس االعداديةاسراء عمر احمد فيصل38568
7160############اخميمجزيرة محروس االعداديةاسماء ايمن على محمد38569
7660############اخميمجزيرة محروس االعداديةاسماء محمد سمير محمد38570
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8060############اخميمجزيرة محروس االعداديةاسماء محمود عبد الرحمن عثمان38571
8060############اخميمجزيرة محروس االعداديةاالء حسني عبد الاله محمد38572
7660############اخميمجزيرة محروس االعداديةامال عبد الحميد علي بدوى38573
7759.5############اخميمجزيرة محروس االعداديةامانى السيد عبد القوى عبد هللا38574
7760############اخميمجزيرة محروس االعداديةامانى ايهاب عبد الحسيب بغدادى38575
ضان خلف حافظ38576 78.560############اخميمجزيرة محروس االعداديةامنيه رم
7554############اخميمجزيرة محروس االعداديةامنيه عزت محمد محمد38577
7858############اخميمجزيرة محروس االعداديةامنيه يوسف عبد الهادي مهدي38578
7854############اخميمجزيرة محروس االعداديةاميره محمد عزالعرب عبد المجيد38579
6958.5############اخميمجزيرة محروس االعداديةانجى اسحق فؤاد عيسى38580
7760############اخميمجزيرة محروس االعداديةانوار صالح احمد على38581
7460############اخميمجزيرة محروس االعداديةايمان ابوبكر عبد الرحمن السيد38582
8060############اخميمجزيرة محروس االعداديةايمان محمد طه محمد38583
7960############اخميمجزيرة محروس االعداديةايه هللا ابو جبل عيد غريب ابو جبل38584
79.560############اخميمجزيرة محروس االعداديةايه خالد محمد عبد الرحمن38585
6253############اخميمجزيرة محروس االعداديةايه رمضان عبد الاله على38586
7659############اخميمجزيرة محروس االعداديةايه عامر محمود السبد38587
8060############اخميمجزيرة محروس االعداديةايه عالء زناتي خليفه38588
7757############اخميمجزيرة محروس االعداديةبسمه طارق عيد غريب ابوجبل38589
78.558############اخميمجزيرة محروس االعداديةبسمه محمد عبد المبدى احمد38590
79.560############اخميمجزيرة محروس االعداديةتسنيم حازم احمد كامل38591
6455############اخميمجزيرة محروس االعداديةتقوى عبد الحميد شيبه عبد المجيد38592
6754############اخميمجزيرة محروس االعداديةحميده ابراهيم على محمد38593
6656############اخميمجزيرة محروس االعداديةحميده عبد ا لعزيز صديق احمد38594
7658.5############اخميمجزيرة محروس االعداديةدعاء جمال عبد الناصر حسن38595
6939############اخميمجزيرة محروس االعداديةدعاء حسن خلف خليل38596
7147############اخميمجزيرة محروس االعداديةرحمه عبد المحسن محمد محمد38597
7858############اخميمجزيرة محروس االعداديةرؤيه احمد حسام الدين انور38598
7755############اخميمجزيرة محروس االعداديةريهام على احمد خالد38599
7556############اخميمجزيرة محروس االعداديةزينب احمد حامد احمد38600
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7858############اخميمجزيرة محروس االعداديةزينب محمد السيد السبد38601
6954############اخميمجزيرة محروس االعداديةزينب محمد محمود حسين38602
راهيم محمد38603 7458.5############اخميمجزيرة محروس االعداديةساره محمد اب
راهيم محمد38604 6351############اخميمجزيرة محروس االعداديةسلمى احمد اب
7855############اخميمجزيرة محروس االعداديةشهد احمد حسام الدين انور38605
7658############اخميمجزيرة محروس االعداديةشهد السيد عابدين محمد38606
7958.5############اخميمجزيرة محروس االعداديةشهد علي احمد يمني38607
7850############اخميمجزيرة محروس االعداديةصابرين صبرى صابر جبره38608
6842############اخميمجزيرة محروس االعداديةصفيه احمد عبد هللا عبد اللطيف38609
صمت جسن على38610 7960############اخميمجزيرة محروس االعداديةعلياء ع
6446############اخميمجزيرة محروس االعداديةغاده ايهاب طه مهنى38611
7045############اخميمجزيرة محروس االعداديةغاده جمال قاعود حسانين38612
7650############اخميمجزيرة محروس االعداديةفاطمه العارف محمود محمد38613
7757############اخميمجزيرة محروس االعداديةفاطمه جمال ابو الفتوح حافظ38614
7060############اخميمجزيرة محروس االعداديةفاطمه خالد مفتاح احمد38615
7060############اخميمجزيرة محروس االعداديةفاطمه ميسر احمد محمود38616
6156############اخميمجزيرة محروس االعداديةفرحه عطا قليد محمد38617
6251############اخميمجزيرة محروس االعداديةكوثر سلمان عبد هللا فهمي38618
79.559############اخميمجزيرة محروس االعداديةمادونا روماني صبحي جاد38619
7760############اخميمجزيرة محروس االعداديةمارينا مراد شفيق جاد38620
6860############اخميمجزيرة محروس االعداديةمروه شعبان محمد الرشدى38621
7760############اخميمجزيرة محروس االعداديةمريم احمد عبد الجواد محمد38622
6859############اخميمجزيرة محروس االعداديةمريم السمان محمد السمان38623
6357############اخميمجزيرة محروس االعداديةمريم بخيت شحات ابراهيم38624
7860############اخميمجزيرة محروس االعداديةملك عبد الحميد طه عبد العظيم38625
6557############اخميمجزيرة محروس االعداديةملك مصطفى النحاس عوض38626
6659############اخميمجزيرة محروس االعداديةمنار احمد صديق احمد38627
6558.5############اخميمجزيرة محروس االعداديةمنار محمد عبد الرحمن محمد38628
6355############اخميمجزيرة محروس االعداديةمنصوره خلف مرشد عبد الرحمن38629
6050############اخميمجزيرة محروس االعداديةمنه هللا اشرف رمضان شعبان38630
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7260############اخميمجزيرة محروس االعداديةمنه هللا حامد علي مغربي38631
6859.5############اخميمجزيرة محروس االعداديةمنه هللا محروس انور محروس38632
5254############اخميمجزيرة محروس االعداديةمنى خلف محمد محمد38633
6158############اخميمجزيرة محروس االعداديةمى ايمن رمضان حسين38634
7049############اخميمجزيرة محروس االعداديةندى جادهللا خلف احمد38635
7759############اخميمجزيرة محروس االعداديةندى خالد حسن محمود38636
7658############اخميمجزيرة محروس االعداديةندى يسن ابو خضير محمد38637
7858############اخميمجزيرة محروس االعداديةنورا عبد المعز خلف هللا احمد38638
6854############اخميمجزيرة محروس االعداديةنورهان احمد عبد هللا احمد38639
78.560############اخميمجزيرة محروس االعداديةنورهان اشرف ثابت اسماعيل38640
5247############اخميمجزيرة محروس االعداديةنورهان فايز محمد عبد هللا38641
7654############اخميمجزيرة محروس االعداديةنورهان ممدوح الطاهر مهنى38642
7856############اخميمجزيرة محروس االعداديةهبه احمد ابراهيم موسى38643
6650############اخميمجزيرة محروس االعداديةهبه عبد العظيم محمد خلف هللا38644
7159############اخميمجزيرة محروس االعداديةهدى خلف محمد بركات38645
7554############اخميمجزيرة محروس االعداديةهدير سراج الدين عبد الرحمن محمد38646
7056############اخميمجزيرة محروس االعداديةهند عبد الحميد محمد عرابى38647
00############اخميمجزيرة محروس االعداديةهيام محمد احمد عبده صالح38648
7053############اخميمجزيرة محروس االعداديةوفاء عبد الجواد محمد محمود38649
6549############اخميمجزيرة محروس االعداديةوالء محروس حسن محروس38650
7659############اخميمجزيرة محروس االعداديةوالء محمد حامد عبد الودود38651
6955############اخميمجزيرة محروس االعداديةياسمين اسماعيل محمد فرغلى38652
7554############اخميمجزيرة محروس االعداديةياسمين قاصد محمد ابراهيم38653
6747############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد ابراهيم مجدى عبد الاله حسن38654
6442############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد ابوبكر حامد عالم38655
5640############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد اشرف محمد محمود38656
4635############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد الشاطبى محمود محمد38657
7850############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد القط احمد محمد38658
5441############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد جاد الحادى السيد38659
7452############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد حماده صديق الزهري38660
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7648############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد رافت نظير عبد المجيد38661
6346############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد شعبان محمد احمد38662
6651############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد صالح عبد الفتاح ابو الحسن38663
7853############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد عادل السقطى حسين38664
7857############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد عادل عبد العال محمد38665
7049############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد عالء غالب حفظى38666
6952############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد على ابو ضيف احمد38667
7653############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد عمر السيد رياض38668
6552############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد فتحى عبد الحميد السيد38669
6852############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد فكرى حسن محمد38670
5645############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد محمد جالل محمد38671
7042############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد محمد حفني احمد38672
6440############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد محمد رشاد احمد38673
6442############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد محمد فرغل عبد العال38674
7558############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد محمود احمد عبد الرحمن38675
7258.5############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد محمود على احمد38676
7458############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد مدحت نجاح محمد38677
7759############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد مصطفي عار ف احمد38678
5853############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد يا سر خالف مهدى38679
5150############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد ادهم خالد شعبان خالد38680
7759############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد اسالم ببس راشد السقطى38681
5942############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد اسالم محمود عبد الاله احمد38682
7757############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد اسالم مصطفى احمد عبد الرحيم38683
6255############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد اسالم ناصر عزيز عبد الاله38684
6354############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد اسماعيل زين العابدين احمد محمود38685
4947############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد اكرم العارف احمد محمد38686
6952############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد االمين محمد امين احمد38687
6446############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد الحسين محمد احمد فرج38688
6347############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد السيد صبرى السيد البدوى38689
5842############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد السيد عاطف عبد الرسول محمد38690
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5243############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد السيد عمر لطفي ابوشامه38691
6750############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد السيد فتحى السيد مهدى38692
5239############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد السيد ممدوح السيد احمد38693
6753############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد انطون فارس حلمى الصيد38694
6248.5############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد اياد على السيد ابو اليزيد38695
4144############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد بدوى صالح فوزى محمد38696
4644############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد بسام ثابت خلف همام38697
6348############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد بسام محمود احمد محمد38698
4845############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد بالل صالح الدين حسين مهدى38699
6346############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد توماس ممدوح لطفى تامر38700
6139############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد جمال عبد الناصر احمد همام38701
5350############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد جمعه ابراهيم صدقى عبد الحليم38702
7659.5############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد جورج لوزى الديب عوض38703
6358############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حاتم عونى صالح حفظى38704
5151############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حازم السيد الحامدى محمد38705
5454############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حامد عبد الفتاح حامد محمد38706
7558############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حبيب كرم كامل حبيب38707
4946############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حسام عبد الناصر حسان مهدى38708
4846############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حسام على احمد بكر38709
4949############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حسام ماهر احمد كمال الدين38710
5555############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حسام مجدى عبد الاله حسن38711
4655############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حسن احمد ابو العز حسب هللا38712
6248############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حسن كرم محمد هارون38713
4645############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حسن منشاوي كمال ابوضبف38714
5141############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حسين اشرف محمد اسماعيل38715
6140############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حسين السيد عبد الهادى احمد38716
5946############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حماده ابو السعود عبد هللا عبد النعيم38717
6646############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حماده حسين محمد عبد الحافظ38718
7252############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حماده محمد السقطى مرسى38719
6348############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حماده محمد مخلوف المهدي38720
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7551############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حماده ناصر عنبر ابو شامه38721
78.556############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حمدى عمرو محمد رفاعى38722
5340############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حمزه احمد صالح الصياد38723
5942############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد خالد احمد هاشم السيد38724
6348############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد رافت فتحى صبره بادير38725
7658############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد رزق محمد احمد عبد العال38726
6549############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد رمزى عادل رمزى روفائيل38727
7153############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد زكريا عبد الوحيد محمد ابوشامه38728
7251############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد زياد احمد رمضان ابو الغيط38729
5246############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد زياد السيد طه محمد38730
6045############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد زياد صفوت الصغير السيد38731
اد طارق حسين سليمان38732 7148############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد زي
6954############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد زياد عبد المنعم عبد الحميد عبد المنعم38733
8060############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد زياد عصمت يسين محمود38734
8060############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد زياد محمود ثابت يوسف38735
79.558############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد زياد منتصر محمود ابو افضل38736
5249############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد زياد ناصر ابو الفضل احمد38737
7055############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد ضياء اسامه عبد الكريم محمود38738
5343############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد ضياء مصطفى اسماعيل السيد38739
5649############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد طارق احمد محمد عبد الرحمن38740
5451############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد طارق رجب ابو ضيف عبد الموجود38741
4946############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد طارق صفوت عبد الفتاح احمد38742
5145############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عامر طه عبد الموجود محمد38743
7357############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عبد الحليم طارق عبد العليم حسن38744
78.560############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عبد الرحمن ابراهيم دياب ابراهيم38745
6953############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عبد الرحمن ابو اليسر عبد الباسط محمود38746
7559.5############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عبد الرحمن احمد محمد السيد38747
8058############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عبد الرحمن ايمن يسين عبد الموجود38748
8060############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عبد الرحمن رمضان جاد الكريم محمد38749
6151############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عبد الرحمن عادل عبد الحليم سالم38750
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6752############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عبد الرحمن فواد محمود السيد38751
7960############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عبد الرحمن محمد الخضيرى عبد الحليم38752
7760############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عبد الرحمن ياسر عبد العظيم تمام38753
6453############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم الدردير38754
7859############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عبد هللا ابراهيم امين محمد38755
7659############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عبد هللا احمد صبره علي38756
5655############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عبد هللا احمد يحيى عبد الحليم38757
6652############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عبد هللا عاصم غالب حفظى38758
78.558############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عبد هللا فتحى وهبى عبد هللا38759
4139############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عبد هللا محمد احمد ابو الفضل38760
4738############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عالء السيد ثابت على38761
6238############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد على حاتم عزازى عبد الاله38762
6844############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد على عايد محمود جحا38763
6945############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد على عمر جاد الرب احمد38764
6242############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد على نورالدين احمد امين38765
6642############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد علي حسام رفعت حيدر38766
4839############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عماد فتحى محمد اسماعيل38767
7559############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عمر احمد فاروق عبد العليم38768
78.560############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عمر خالد ابو زيد بدوى38769
عت النوتى الحداد38770 6951############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عمر رف
6445############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عمرو ابو الفتوح عبد الحميد السيد38771
7549############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عمرو عونى عزيز عبد الاله38772
78.558############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عمرو مصطفى احمد ابراهيم38773
78.558.5############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عمرو هانى حسين سليمان38774
6751############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد فارس هانى سيد محمد38775
6643############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد كريم كامل احمد عثمان38776
7754############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد كريم محمد مصطفى امين38777
7660############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد كريم منتصر عبد الرحيم عبد المجيد38778
6658############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد كريم هاني عبد الهادي احمد38779
79.560############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد احمد بهاء الدين محمد ابو الوفا38780

(726)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7860############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد احمد عباس همام38781
4952############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد احمد على عرفا38782
5252############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد احمد فتحي حسن38783
7257############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد احمد محمد صديق38784
78.555############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد احمد هاشم محمد38785
5552############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد اشرف حامد عبد الموجود38786
7960############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد السقطى احمد السقطى38787
7557############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد السيد ابراهيم عبد النعيم38788
6547############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد السيد عبد الراضى صبره38789
6147############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد السيد محمود هاشم38790
7556############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد ايمن عبد الحميد احمد38791
7353############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد جاد السيد احمد38792
7656############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد جمال راضى احمد38793
7458############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد حسن محمد احمد38794
6745############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد حفنى عثمان السيد38795
79.560############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد خالد احمد السيد38796
6446############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد خليل جاد الكريم محمد38797
6452############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد رجب سعد محمد38798
ب محمد حمدان38799 7759############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد رج
7253############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد رشدى البدرى ابو الوفا38800
7858############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد صبري علي عبد الرحمن38801
7457############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد ضمارى خلف همام38802
7150############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد عادل شعبان ابوضيف38803
7958############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد عاصم رشدى سليمان38804
6952############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد عاطف احمد عبد الحليم38805
78.557############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد عبده حلمى حسن38806
7657############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد عزت على السيد38807
7857############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد عالء عبد الرؤف االمير38808
6753############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد على السيد ابو ضيف38809
5133############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد عمر حجاذى عثمان38810
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7656############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد كاظم نصحى محمود38811
8060############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد مختار احمد محمد38812
6148############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد ممدوح خليفه عرابى38813
5248############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد ناصر جاد عبد النعيم38814
6951############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد ناصر محمود محمد38815
6654############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد وليد احمد رياض38816
6953############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمود احمد الحامدى عبد السالم38817
7657############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمود اسامه على محمد38818
7757.5############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمود اسعد رشدى عدوى38819
7847############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمود اسماعيل فكرى محمود38820
7152############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمود السيد احمد السيد38821
7053############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمود السيد محمود حسنى38822
78.558############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمود السيد محمود صديق38823
7960############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمود رضا رمضان محمود38824
78.557############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمود رمضان محمد احمد38825
7957############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمود زيد فوزى ابو ضيف38826
7555############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمود ضيف هللا حامد ضيف هللا38827
5652############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمود عبد الحفيظ محمد حمدان38828
7855############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمود على فهمى محمد38829
7858############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمود فيصل السيد محمد38830
8060############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمود ناصر عبد الرحيم احمد38831
ضى السيد38832 7054############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمود ياسر را
6646############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمود ياسر شعبان خالد38833
ضان فرج احمد38834 4754############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد مختار رم
7455############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد مختار سيد مختار صديق38835
5450############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد مروان سعيد معروف عبد المولى38836
7154############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد مصطفى احمد مصطفى احمد38837
7051############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد مصطفى اسماعيل طه اسماعيل38838
7154############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد مصطفى ثابت كمال العدوى38839
7859############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد مصطفى خالف على الصاوى38840
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78.560############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد مصطفى عبد هللا احمد محمد38841
78.555############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد مصطفى عمر عبد الحفيظ احمد38842
7858############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد مصطفى كامل محمد السيد38843
5942############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد مصطفى محمود محمد عبد الواحد38844
6645############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد مصطفى نعمان حمدى محمد38845
5142############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد مصطفى يحيى بكرى صادق38846
7754############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد معتز ناصر عباده عبد الرحيم38847
7548############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد منصور رمضان ابو ضيف محمود38848
7344############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد مؤمن السيد محمد عبد الحليم38849
4246############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد مينا اسعد صابر رزق38850
7253############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد ناصر عبد الحفيظ السنوسي فرج هللا38851
6047############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد ياسر عالء الدين على حسن38852
6250############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد يحي صبرى خلف هاشم38853
7454############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد يحيى شاكر السقطى احمد38854
7256############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد يسى وليم نظير عطا38855
7658############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد يوسف احمد ابو الحسن محمد38856
6645############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد يوسف حسام مرتضى بدوي38857
7359############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد اراده احمد عبد الحفيظ محمود38858
7248############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد اسراء جابر جاد الرب الدردير38859
6553############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد اسراء عبد الغفار يونس محمد38860
5845############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد اسراء عالء محمد صديق38861
6854############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد االء احمد صالح السقطى38862
6843############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد االء محمد صالح ناصر عبد العال38863
6758############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد االء هاشم محمد احمد38864
6354############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد امال عبد الهادى منازع حسن38865
6953############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد امانى وليد ظهران احمد38866
7356############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد امنيه عمر عبد الرؤف الحداد38867
7558############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد اميره على احمد امين38868
7146############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد ايمان رافت ابوضيف احمد38869
6750############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد ايه عصام عبد الغنى احمد38870
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6144############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد ثناء جمال ناصر احمد38871
6546############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حبيبه عماد محمد على38872
7458.5############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حسناء اسعد رشدى عدوى38873
5743############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حسناء عايد محمود جحا38874
6451############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حسناء كارم السيد محمد38875
7659############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد خلود احمد احمد السقطى38876
6358############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد داليا رجب حامد احمد38877
5151############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد دعاء يسن عبد الهادى احمد38878
7455############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد دينا عبد الفتاح الخضيرى محمود38879
7960############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد دينا مجدى فؤاد احمد38880
68.556############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد رحمه شكرى حمدان السيد38881
7659.5############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد رنيم عبد الهادى محمد عبد الحليم38882
6449############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد زينب رجب خلف همام38883
5643############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد ساره منتصر محمد على38884
6756############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد ساره وليم نظير عطا38885
7555############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد شهد القط احمد محمد38886
6651############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد شهد ايمن عبد الفضيل ابو اليزيد38887
6955############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد شهد ايهاب محمد صالح ناصر38888
6752############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد شهد وائل عبد الشكور صابر38889
6247############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد صفا ممدوح شعبان ابوضيف38890
6251############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد عزه ناصر يحى عبد الحليم38891
7256############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد غاده ياسر الديب فراج38892
5747############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد فاطمه اسماعيل يسن الحادى38893
7051############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد كرمينا شنوده اسعد يوسف38894
5953############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد لبنى محمد طه محمد38895
6451############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد مديحه احمد محمد عبد هللا38896
7960############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد مروه حسين فهمى عبد الظاهر38897
5050############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد مريم مصطفى حربى صابر38898
6656############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد منار ايمن ثابت يوسف38899
6657############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد منال احمد ناصر احمد38900
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7151############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد منه ابو الحسن احمد محمود38901
7150############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد منه فتوح معروف احمد38902
5740############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد منه هانى محسن صابر38903
5037############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد منى عصام محمد ابو الغيط38904
6646############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد مى اشرف سيف النصر احمد38905
7148############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد نجالء عابد يحى عبد الحليم38906
7138############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد نريمان فتحى على هاشم38907
6939############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد نسمه ناصر حسين عبد العال38908
6339############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد نوال يونس محمد حسن38909
6541############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد نورا كامل يوسف الشيمى38910
7550############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد نورهان على احمد عبد الموجود38911
7357############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد نورهان محمد محمود هاشم38912
78.560############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد هدير خيرى يسين على38913
6850############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد هدير ياسر السيد محمود38914
5042############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد والء مجدى السيد محمود38915
6944############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد والء ياسر محمود عبد العال38916
7343############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد ياسمين الحسينى محمد راضى38917
7346############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد ياسمين عبد الرحيم حافظ احمد38918
4135############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتابتسام محمود حافظ احمد38919
7554############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتابتهال محمود بدوي احمد38920
7044############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتاروى مصطفى حسين معروف38921
5538############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتاسراء السيد عبد الهادى محمد38922
6037############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتاسماء اشرف محمد مهدى38923
7658############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتاالء احمد ابراهيم السيد38924
7041############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتاالء عبد الصادق صابر على38925
8060############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتالزهراء ايمن محمود معروف38926
4834############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتالزهراء صالح عبد الحليم اسماعيل38927
4832############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتالزهراء عبد الباسط احمد على38928
7446############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتالشيماء عبد الحكم عبد الكريم حامد38929
78.552.5############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتامانى محمد كمال احمد38930
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7251############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتامنيه ابراهيم الصاوى احمد38931
7039############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتاميره احمد محمود صديق38932
6138############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتاميره عابد صابر احمد38933
8060############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتاميره عادل السيد محمود38934
7450############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتاميره عادل فؤاد صادق38935
5641############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتاميمه ابراهيم محمد محمد38936
6743############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتاميمه عادل خلف عبد الحليم38937
7758.5############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتايات حسام الدين خلف محمد38938
7958############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتايرينى سعد برتله بشاى38939
7958.5############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتايمان حازم محمد السيد38940
4433############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتايمان صديق صابر على38941
6955############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتايمان مصطفى حسين حسن38942
7753############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتايه ابراهيم حافظ صبره38943
7542############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتايه جمال عبد الحميد احمد38944
7753############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتايه خالد محمد السيد38945
6433############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتايه رمضان علي ابوضيف38946
7244############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتايه صفوت عبد الاله ابو الفضل38947
7246############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتايه عصام احمد السيد38948
78.557############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتايه عالء الدين على اسماعيل38949
6353############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتايه محمد اشرف عثمان عبد الاله38950
78.558.5############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتايه منتصر خلف فاضل38951
7555############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتباسنت شهدي فرج الديب38952
4030############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتبسمه رمضان مخلوف حسن38953
5348############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتبسمه محمد عبد العزيز محمد38954
7760############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتجنه محمد محى الدين عبد الرحيم38955
4833############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتجهاد عبد العاطى احمد محمود38956
6043############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتجهاد محمد مخلوف المهدي38957
7860############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتجهاد نشات محمد احمد38958
7758.5############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتحبيبه بهاء الدين محمد الزهري38959
7859############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتحبيبه حسن هاشم الخضيري38960
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8059############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتحبيبه عاصم حمدى معروف38961
7860############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتحبيبه كامل سعد محمود38962
7855############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتحسناء ياسر حسين امام38963
7149############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتحنان على عبد النعيم عبد الرحيم38964
6554############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتحنين اكرامى محمد عاشور38965
صيد قبيصى احمد38966 7854############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتحنين ال
7656############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتخلود عنتر عبد العال محمد38967
5535############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتخلود كمال بدوي احمد38968
4734############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتداليا احمد محمد السيلى38969
يا اسماعيل السيد محمد38970 7552############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتدال
7757############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتدعاء اسعد محمود السيد38971
7859############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتدعاء جمال عبد الرحيم همام38972
5452############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتدعاء عالء الدين احمد محمد38973
7855############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتدعاء يحيى فهيم عبد النعيم38974
7858.5############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتدينا مجدي حمدان محمد38975
78.558############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناترانيا عالء نطمى حامد38976
7759.5############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناترانيا محمود حفظى السيد38977
يا مدحت محمود حسن38978 7344############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتران
7649############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناترحمه السيد على احمد38979
7555############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناترحمه بهاء احمد عبد الرحيم38980
7959.5############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناترحمه خالد محمود معروف38981
7459.5############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناترحمه عبد الباسط عبد الحليم عبد الحميد38982
8059.5############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناترحمه على السيد عبد الباسط38983
7959.5############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناترحمه عيد محمد الحامدى38984
7555############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناترضوه عمر احمد السيد38985
7659.5############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناترضوه منتصر احمد عبد هللا38986
8060############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناترنا احمد نفادى عبد السالم38987
5646############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناترندا يونس خيرى السيد38988
78.558.5############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتروان هانى صبرى محمد38989
يده سلمان جالل محمد38990 7654############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتروف
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4633############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتريم مسعود احمد عبد العال38991
4333############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتريهام اسماعيل حسن المغربى38992
8059############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتريهام عصام الحادى عبد الظاهر38993
8060############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتريهام فتحى محمود اسماعيل38994
8060############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتريوان فتحى السقطى حسىين38995
7858############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتزينب السيد محمد احمد38996
5151############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتزينب عمر جمال عبد النعيم38997
7859.5############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتساره صالح الدين فؤاد بكر38998
7851############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتساره عاصم احمد ابراهيم38999
7760############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتساره مجدي عبد الحفيظ احمد39000
5540############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتساميه حسين محمد احمد39001
7442############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتساميه صالح لمعى البدرى39002
6546############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتسحر حسن عبد الرحمن محمود39003
7656############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتسحر عمر يوسف عبد الحليم39004
79.560############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتسلمى احمد بهاء الدين محمد39005
7858.5############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتسلمى السيد عبد الحليم صادق39006
7858############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتسلمى سامح محمد عبد الموجود39007
7353############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتسلمى محمود الضبع خلف39008
5836############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتسلمى مصطفى حسن مهدى39009
7356############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتسلمي عمرو محمود محمد39010
5038############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتسلوى عادل علي ابوضيف39011
4738############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتسماء ابراهيم فاروق محمد39012
7960############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتسماء شعبان محمد عبد الرزاق39013
5634############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتسماح محمد احمد السيد39014
7858############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتسهيله عالء رجب عبد العال39015
78.554############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتسوزان عبد هللا حامد احمد39016
6046############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتشاهندا السمرى فوزى محمد39017
6944############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتشاهنده احمد ناصر شعبان39018
7151############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتشاهنده شحاته محمد امير39019
7051############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتشاهنده عاصم ابو الحمد راضى39020
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5939############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتشهد احمد جمال احمد39021
6956############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتشهد احمد عبد الحفيظ احمد39022
7346############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتشهد الحسينى صاحب االمير39023
6044############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتشهد رمضان الصاوى مهنى39024
5643############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتشهد صابر حلمى السيد39025
7655############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتشهد عادل االمير محمد39026
4443############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتشهد محمد فاروق بدوى39027
6547############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتشهد مختار امام السيد39028
7040############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتشهد ناصر احمد عبد العال39029
6140############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتشيماء عامر عبد العزيز السيد39030
7759############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتشيماء عزت حسنى احمد39031
7145############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتشيماء عزت فتحى حافظ39032
7441############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتشيماء عمر ابو رحاب السقطى39033
7753############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتشيماء عمر على محمد39034
4533############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتشيماء عنتر محمود محمد39035
7949.5############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتصابرين محمد صديق احمد39036
5637############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتصفاء اشرف حسان علي39037
5637############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتصفاء مصطفى السقطى احمد39038
7757############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتعبير عمر محمود صبره39039
4634############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتعزه محمود محمد السيد39040
6838############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتعال رافت راشد السقطى39041
و المجد39042 7448############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتعال عادل احمد اب
7347############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتغاده اشرف اسماعيل الزهرى39043
4737############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتغاده عادل محمد ابو الفضل39044
5131############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتفرحه بسيونى على ابو ضيف39045
6434############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتفرحه خليفه عبد الحي عبد الحليم39046
6643############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتفرحه عادل عبد الحليم عبد المنعم39047
5336############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتفرحه عمر احمد صبره39048
5845############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتفوزيه حاتم رشاد امير39049
7759.5############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتكرستينا منير شكري بسطا39050
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7859############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتلبنى محمود هاشم محمود39051
7758############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتمارينا مالك جاد ابراهيم39052
5647############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتمروه احمد عبد اللطيف احمد39053
78.560############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتمروه بهاء عبد العظيم عباس39054
6439############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتمروه راضى احمد محمد39055
7248############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتمروه محمد ابو ضيف احمد39056
7050############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتمريم عزيز عطا هللا اقالديوس39057
7958############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتمريم عماد حمدى محمد39058
8060############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتمريم محمد عوني مصطفي39059
8060############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتمريم محمود عز السنوسى39060
8057############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتمريم محمود فهيم عبد المجيد39061
78.552############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتملك الشريف السيد مكى39062
4338############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتملك عمر حفظى السيد39063
5944############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتمنار طلعت فهمي محمد39064
5548############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتمنال هاني ابو ضيف السيد39065
7858############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتمنه ابو بكر ابراهيم عثمان39066
7858############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتمنه السيد احمد السيد39067
7758############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتمنه هللا حاتم محمد السيد39068
7754############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتمنه هللا فتحى عبد الفتاح ابو الغيط39069
8060############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتمنه خالد احمد على39070
7150############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتمياده حازم غالب حفظى39071
7759############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتمياده لطفى كاشف عبد الاله39072
7560############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتميرنا نبيل لمعى زكرى39073
7558############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتنانسى انور صبره بادير39074
7854############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتنانسى كمال خله بشاى39075
7858.5############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتناهد صالح محمد علي39076
6443############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتنجالء احمد ابو عوف احمد39077
5438############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتنجالء فتحي مخلوف محمود39078
6738############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتنجالء مصطفى محمود على39079
8060############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتندى احمد محمد احمد39080
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6040############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتندى ايمن فراج عبد النعيم39081
7854############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتندى رشاد عبد الحفيظ ابراهيم39082
7746############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتندى عبد الراضى عباس حسنين39083
8060############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتندي اشرف عبد العال مصطفي39084
7143############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتنرمين جاد رجب عبد المجيد39085
7239############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتنرمين صادق صدقى صديق39086
5935############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتنريمان حمد هللا عبد الراضى همام39087
7346############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتنسمه رمضان مخلوف حسن39088
78.555############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتنها محمود عبد الكريم محمود39089
7658############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتنهله عماد الدين كمال محمد39090
6946############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتنورا العارف محمود السيد39091
7336############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتنوران احمد صابر على39092
78.558############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتنوران اشرف رجب محمد39093
78.544############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتنوران محمود منازع على39094
5040############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتنورهان ابراهيم جمال عبد النعيم39095
7458.5############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتنورهان حسين ابو  رحاب السقطى39096
7657.5############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتنورهان شعبان فهمى احمد39097
79.558############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتنورهان ناصر احمد محمد39098
7141############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتهاجر ناجى كامل مهران39099
5936############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتهانم منتصر عاطف صديق39100
7656############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتهايدى عز عطا هللا اقالديوس39101
78.560############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتهبه هللا ممدوح ابو اليزيد عبد الحليم39102
79.560############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتهدى حشمت حمدى احمد39103
6846############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتهدى خالد محمد احمد39104
6653############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتهلن هنري يوسف عوض39105
4537############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتهيام محمد احمد محمود39106
4835############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتورده جمال محمد ابوزيد39107
5734############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتوسام احمد السقطى محمود39108
7658############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتوسام محمد قدرى احمد39109
7246############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتوالء ايهاب رشاد محمود39110
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7850############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتياسمين حسين حسن اسماعيل39111
7550############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتيثرب رشاد ابو ضيف محمد39112
7859############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتيمنى عطى خالد عبد العال39113
7257############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةاحمد ابوزيد ذكى عبد العال39114
6549############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةاحمد اسماعيل محمود اسماعيل39115
6351############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةاالمير حمدى خالد محمد39116
4350############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةبدر بهاء هندى عبد العال39117
7358.5############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةبالل رمضان محمد عبد النعيم39118
7155############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةحسن الشريف عونى عبد العال39119
5648############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةحسن فيصل محمود ابو رحاب39120
5556############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةحماده الديب محمد تمام39121
4450############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةحماده على محمد احمد39122
7258############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةخالد الصيد بكرى محمد39123
5956############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةخيرى مصطفى كامل السنوسى39124
7350############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةزياد كرم محمد بركات39125
6743############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةعبد الرحمن احمد كامل احمد39126
4848############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةعبد الرحمن عبد القهار احمد عبد العال39127
6956############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةعبد الغفار عبد الحميد حسن عبد الرحمن39128
6843############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةعبد هللا بهجت رفاعى محمود39129
6652############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةعبد هللا عبد الكريم محمد راضى39130
5550############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةعبد الوهاب محمود رجب عبد الوهاب39131
صام حسين جالل حافظ39132 6956############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةع
7554############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةعمر احمد محمد عبد الصمد39133
7451############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةعمر محمد محمود اسماعيل39134
7056############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةكرم رافت عبد الرحمن محمود39135
7248############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةمحمد احمد محمد عبد العال39136
6943############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةمحمد خليل عبد الطبف محمد39137
7256############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةمحمد صفوت محمود جادالرب39138
5548############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةمحمد صالح علي محمد39139
6951############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةمحمد محمود عل محمد39140
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7248############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةمحمد مرتضي موافي محمد39141
7658############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةمحمود احمد على احمد39142
7556############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةمحمود احمد محمود لبيب39143
7057############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةمروان محمود جالل محمد39144
7758.5############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةمصطفى صالح الدين حمدى عبد المجيد39145
7659############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةمعتز احمد محمد عبد النعيم39146
7047############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةمعتز محمود العدوى عبد الكريم39147
7451############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةياسين شوقى ياسين احمد39148
6548############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةياسين فيصل ضيف هللا عبد النعيم39149
7856############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةيحي عاطف محمد عبد البر39150
7756############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةيوسف احمد محمد احمد39151
6758.5############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةاسراء شعبان احمد توفيق39152
6458.5############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةاسماء عبد هللا عباده ابراهيم39153
6453############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةاالء عبد الستار احمد محمد39154
7556############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةايمان احمد حافظ ابورحاب39155
7656############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةايمان على محمود لبيب39156
7660############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةايمان محمد على محمد39157
7356############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةايه سرحان زهران محمد39158
7255############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةراندا رافت محمد العمده جادالرب39159
7654############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةرحاب كمال السيد طلب39160
78.560############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةرحمه وحيد كامل محمود39161
7157############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةرحيق عصام الدين احمد مرسى39162
7458############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةرقيه محمود على محمد39163
7859############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةريموندا هانى قيصر يواقيم39164
6758.5############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةريهام خلف عبد اللطيف محمد39165
6259############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةشاهنده عزت السيد مهدى39166
78.560############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةشهد حمد حسان محمود39167
7260############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةشهد عبد الهادى عليان ابراهيم39168
ر محمد39169 7857############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةشهد عصام الدردي
7055############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةعبير حسن احمد على39170
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6353############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةعزه عبد الرحيم خالد محمد39171
7447############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةعال محمد طه النمر39172
7348############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةفرحه عطيه عبد اللطيف محمد39173
7353############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةمريم عبد الحليم محمد سالمان39174
6649############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةمياده محمد طه محمد39175
7449############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةميرا خليل خلف عبد المسيح39176
6449############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةندا ابراهيم محمد بخيت39177
7354############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةندى محمد ثابت احمد39178
7548############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةنهى الضبع رزق عباس39179
7052############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةنورهان رشاد محمود احمد39180
7651############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةهاجر صبرى محمد السيد39181
7853############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةوالء اشرف حامد على39182
6545############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةوالء عصام عبد الرحمن عبد الناصر39183
7349############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةياسمين محمود حسين مرسى39184
7955############ساقلتةالطوايل الشرقية االعداديةيمنى صفوت زكى عبد العال39185
7454############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىابراهيم سورى ابراهيم عبد الواجد39186
6652############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىحسنى محمد حسنى حامد39187
6144############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىخالد احمد الديب احمد39188
6654############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىفهد فيصل حسنى محمد39189
6253############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىمحمد صبرى محمد قبيصى39190
7458############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىمحمود جادالرب محمود عثمان39191
7253############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىمروان عادل احمد اسماعيل39192
7558############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىمعتز اشرف فتحى محمد39193
6250############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىمالك ناجى زكرى عبد السيد39194
6152############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىوائل حامد السيد حامد39195
7558############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىامنيه اشرف على عبد الحليم39196
7446############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىانتصار حجازى مازن حلمى39197
6956############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىايه عبد المتكبر احمد عبد العال39198
78.558.5############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىحياه عبد الناصر فتح الباب محمدين39199
حليم39200 6850############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىدينا محمد على عبد ال
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6856############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىرحمه عبده محمد محمد39201
7053############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىزينب عبد هللا حمدان على39202
6453############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىسمر عبد الشافى صادق حمدهللا39203
7256############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىشرين احمد عبد النبي عبد النعيم39204
7447############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىمريم نبيل جريس بباوى39205
6245############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىناهد عبد الهادى مدكور احمد39206
7751############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىنرمين رافت صبحي مجلع39207
7151############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىنوره عبد هللا مدكور احمد39208
6141############ساقلتةالطوايل الشرقية للتعليم االساسىهاجر عبد الرحمن محمد احمد39209
7752############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلابراهيم طه محمد على39210
7956############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلاحمد ابراهيم شوقى محمد39211
7658############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلاحمد الفار محمد هندى39212
7852############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلاحمد رمضان احمد السقطى39213
8060############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلاحمد زين العابدين فتوح عبد الحليم39214
8058############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلاحمد عادل محمد عبد الصمد39215
78.557############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلاحمد عونى محمد رفعت احمد39216
79.559############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلاحمد محمد احمد السيد39217
7858############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلاحمد محمد الضبع محمد39218
7348############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلاحمد محمود السيد احمد39219
8053############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلاحمد محمود السيد محمد39220
7646############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلاحمد محمود حسان عبد الرحمن39221
7845############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلاسالم محمد قاسم حسن39222
7856############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلاسالم محمود صديق عبد الحليم39223
ير اشرف محمد عبد الكريم39224 7957############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلاالم
8056############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلاالمير منتصر عثمان االمير39225
79.558############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلالبراء احمد محمود احمد39226
7953############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلحامد ابوشامه البسيونى ابوشامه39227
8053############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلحسام محمد عبد الكريم محمد39228
7247############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلحسان مجاهد محمود احمد39229
7751############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلحسن اشرف محمد احمد39230
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5247############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلرفعت عبد الرحمن الديب محمد39231
7454############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلزياد عزت محمد رفعت احمد39232
6847############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلسامح عبد هللا ابوشامه عبد الغنى39233
6742############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلسعيد عبد العزيز حلمى قبيص39234
6644############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلصبرى عبد الرؤف محمد عبد المجيد39235
6239.5############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلطارق عصام الصاوى حافظ39236
6241############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلعبد الرحمن احمد عبد الصمد محمد39237
7141############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلعبد هللا ابراهيم عبد هللا ياسين39238
7543############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلعبد هللا محمود محمد قمصان39239
6043############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلعمر احمد عبد العليم احمد39240
7544############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلعمرو احمد السيد احمد39241
7449############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلعمرو السعودى محمد عوض39242
6853############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلفوزى طلعت فوزى محمد39243
7858############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلكريم همام فرغل همام39244
6051############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلمارتن رافت رشدى مسعود39245
6149############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلمحمد ابراهيم عبد الاله احمد39246
7657############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلمحمد اشرف محمود السنوسى39247
7051############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلمحمد الصيد محمد محمود39248
7145############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلمحمد جعفر صديق ابوشامه39249
7550############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلمحمد رافت صابر محمد39250
7549############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلمحمد طلعت محمود احمد39251
7345############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلمحمد عبد الحفيظ محمود عبد السالم39252
7852############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلمحمد عثمان محمد احمد39253
8056############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلمحمد مصطفى محمد اسماعيل39254
7649############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلمحمود صومعه احمد على39255
ر39256 79.551############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلمحمود عبد الرحمن محمد الدردي
7247############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلمحمود محمد اسماعيل السيد39257
8060############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلمروان عادل محمد عبد السالم39258
7859############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلمصطفى احمد عبد الحميد عبد الغنى39259
7859############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلمصطفى شعبان الصيد محمد39260
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7557############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلمصطفى عبد الحكيم محمد احمد39261
6050############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلناصر محمد محمودالعربى محمد39262
6048############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايليسى نبيل سمير بسطا39263
8060############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايليوسف السيد احمد عبد الراضى39264
78.559############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايليوسف جابر احمد عبد الكريم39265
8060############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايليوسف كمال محمد عبد السالم39266
7959############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلابتسام صالح احمد محمد39267
8059############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلاسراء محمد احمد عبد الكريم39268
78.556############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلاسماء محمد حامد عالم39269
8060############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلاالء عبد الرحيم السيد همام39270
7644############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلامل احمد محمد عبد الكريم39271
7448############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلامنيه السمرى فكري عبد الكريم39272
7145############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلاميره صفوت محمد خلف هللا39273
7345############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلانتصار محمد الصغير احمد39274
6941############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلانجي انور احمد محمد39275
7558############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلايمان محمد السيد عبد الكريم39276
7233############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلايه عبد الغفار جادالرب محمد39277
7839############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلحبيبه محمد حمدى احمد39278
7138.5############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلحسناء محمود محمد عبد الستار39279
7237############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلحنان محمد متولى حامد39280
7860############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلخلود خالد فرج عبد السيد39281
7039############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلدنيا السمرى فؤاد عبد النعيم39282
7350############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلرانيا طلعت احمد حسين39283
78.558############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلرانيا عادل عبد الرؤف سعدالدين39284
7139############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلرباب النميري فرار العدوي39285
7746############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلرحاب رفعت عبد الرحيم محمود39286
8058############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلرحمه احمد محمد قمصان39287
7240############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلرحمه عبد هللا احمد على39288
7751############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلرحمه محمود محمد غريب39289
8060############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلروز يسرى ميخائيل ثابت39290
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5857############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلسحر محمد راضى عبد الرحمن39291
7960############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلشرين عبد العزيز السيد احمد39292
8060############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلشهد عبد الحق عبد الحليم احمد39293
7958############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلشيرين محمود عوض احمد39294
78.559.5############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلشيماء خالد محمد احمد39295
7656############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلشيماء هيثم رفعت محمد39296
7860############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلعبير جمال احمد عبد الرحمن39297
7556############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلفاطمه محمد احمد محمد39298
7155############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلكاترين مجدى فوزى مالك39299
7956############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلمديحه كامل محمد محمود39300
8060############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلمروه جمال احمد عبد الرحمن39301
7959.5############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلملك جمال طه عبد القادر39302
7856############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلمنه هللا عصمت اسماعيل عثمان39303
7354############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلميرنا الضبع بشاره ابراهيم39304
7956############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلنجاه مرعى سعد محمد39305
7754############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلنجالء مجاهد محمود احمد39306
7860############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلندى عصام عبد الكريم عبد الوهاب39307
7756############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلنوهان شعبان على محمود39308
7856############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلهاجر ممدوح سعد محمد39309
6550############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلهايدى حبيب مخائيل حبيب39310
ضان فهمى عبد الرحمن39311 7158############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلهايدى رم
78.559############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلهدير محمود عبد الحميد عبد الغنى39312
6759############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلهيام مشهور محمد السيد39313
7959############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلوالء هاشم عبد العليم ابو اليزيد39314
5447############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسياحمد ابو النصر عبد هللا عطيه39315
6448############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسياحمد السيد حسين حسن39316
8060############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسياحمد السيد عبد الجابر سعيد39317
6151############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسياحمد عاصم محمد حسن39318
5844############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسياحمد عبد الشافى محمود احمد39319
6242############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسياحمد عزازى عثمان عزازى39320
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6344############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسياحمد وحيد صابر محمد39321
5843############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسياسماعيل محمد احمد سليمان39322
5440############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيحسن عشرى حمدان عبد الصمد39323
6652############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيخليل وهيب خليل حكيم39324
6956############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيسامى مرزوق عدلى غبيرى39325
7253############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيشادى عوض ميخائيل بدير39326
5243############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيشهاب احمد خلف احمد39327
6945############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيصبرى صالح عبد الحكيم احمد39328
5645############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيعدى عبد الناصر احمد عبد القادر39329
4842############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيفارس الزعيم لطفى محمد39330
5443############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيمحمد عبد العزيز ابوضيف عبد الرحيم39331
6244############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيمحمد محمود احمد محمود39332
6945############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيمحمد محمود عبد هللا محمد39333
4541############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيمحمد محى احمد محمد39334
4734############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيمراد خلف الديب عالم39335
4540############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيمروان محمد على مصطفى39336
7045############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسياسراء محمد عبد العال سليمان39337
6340############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيامل انور يونس احمد39338
79.559.5############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسياهداء احمد محمد سعيد39339
7758.5############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيرانيا منصور حسين محمد39340
6756############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيرحاب عزازى عثمان عزازى39341
7558############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيرحمه عاطف محمد سعيد39342
7454############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيريهام خالد احمد محمد39343
6441############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيريهام عبد الحق حامد اسماعيل39344
5543############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيسهيله جمال السيد عبد الرحمن39345
ت السيد محمود39346 5644############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيشيماء راف
7659.5############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيشيماء عبد الرحمن محمود السيد39347
5749############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيفرحه صالح ثابت عبد العال39348
6549############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيمنار عابد السيد حسين39349
6654############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسينسمه رمزى رزق عزمى39350
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7656############ساقلتةنجع ابو خضير تعليم اساسيياسمين نصرى شمعى عوض39351
7249############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىاحمد السيد عبد العال على39352
7253############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىاحمد عبد الفتاح محمد ظهرى39353
6747############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىاحمد فرج محمود عبد الحى39354
6749############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىاحمد محمد احمد حسين39355
6748############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىاحمد معوض على احمد39356
ير39357 6950############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىاشرف هاشم محمد االم
6843############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىالسيد محمود على عبد المولى39358
6647############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىبسام حسن على الراوى39359
6849############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىبالل محمد محمود مهران39360
7557############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىحمزه عبد الباقى السيد احمد39361
6649############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىرجب مجاهد اسماعيل عبد النعيم39362
7556############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىرمضان محمد عبد العال حسين39363
7050############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىزياد محمد حامد احمد39364
6746############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىسيد محمد السيد عبد الرحيم39365
6051############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىشريف صبرى احمد عبد النعيم39366
6848############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىشعبان محمد صابر عبد الرحمن39367
7046############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىعبد الرحمن ايمن شعبان مرسى39368
7148############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىعبد الرحمن محمد احمد رضوان39369
7149############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىعبد هللا احمد محمد رشاد السيد39370
6946############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىعبد هللا حسن احمد هاشم39371
6748############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىعبد هللا يسن علي عبد المنعم39372
7050############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىعبده عاطف احمد عثمان39373
6852############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىعلى قدرى بريقع محمد39374
6147############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىعلى محمد على محمود39375
6848############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىعمار محمد على عبد المولى39376
6545############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىعمر حسين عبد الحميد هاشم39377
6750############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىكرم غاوى عبد الحميد محمد39378
6244############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىمحمد احمد السيد ابوضيف39379
7151############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىمحمد احمد محمد عبد المنعم39380
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6951############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىمحمد رشاد محمود احمد39381
6750############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىمحمد عبد الكريم امين احمد39382
7354############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىمحمد محمود محمد عبد الحليم39383
7051############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىمحمود السيد محمود محمد39384
7150############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىمحمود جمال محمود عبد الحى39385
6247############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىمحمود عزت احمد عيسى39386
6848############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىمحمود مرعى بكرى محمد39387
6553############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىمحمود يوسف محمود على39388
7350############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىمصطفى حسن احمد محمود39389
6846############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىمصطفى عادل محمود احمد39390
6746############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىمصطفى محمد احمد عثمان39391
6443############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىمصطفى محمد حامد حسن39392
5445############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىوائل عاطف محمد احمد39393
6951############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىاسماء فوزى عبد الرحمن جاب هللا39394
6748############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىاميره حسين عبد الحميد هاشم39395
6347############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىاميره محمد عبد الحميد محمد39396
7049############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىايه عبد الرحيم محمد عبد هللا39397
7353############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىايه عبد الفتاح سليمان عثمان39398
5448############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىحبيبه السيد كامل مهران39399
7757############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىداليا عبد الصمد يسين محمود39400
5343############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىدينا عبد المقصود محمد الشافعى39401
6045############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىزينب السيد عبد الاله عبد الحليم39402
6144############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىزينب ضاحى احمد خليفه39403
6948############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىسهام عبد الجابر احمد المهدى39404
6246############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىشهيره محمد عبد الحميد محمد39405
7048############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىشيماء ابراهيم احمد الغيطى39406
7244############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىعال التونى احمد المهدى39407
7242############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىفاطمه اشرف السيد احمد39408
5938############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىفاطمه الديب محمود محمد39409
5149############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىفاطمه السيد عبد الاله عبد الحليم39410
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6648############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىفايزه احمد محمود على39411
7858############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىمرفت احمد فؤاد انور عبد الكريم39412
7158############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىمريم البدرى عبد الفتاح محمد39413
7756############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىمياده احمد ثابت الزهري39414
7854############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىمياده محمد طلعت محمود احمد39415
7850############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىناديه كمال محمود عبد الحليم39416
7958.5############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىندى ياسين حسن عبد الحليم39417
7757############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىنوره سعد احمد عثمان39418
7851############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىهند عبد الحميد محمود ادم39419
6642############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةابراهيم البسيونى احمد خلف هللا39420
5340############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةابراهيم رشيد السيد احمد39421
4645############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةاحمد السيد عبد الحكم محمد39422
5744############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةاحمد خيري محمد سعد39423
6857############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةاحمد رمضان صادق حسن39424
7456############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةاحمد طارق حسان حسانين39425
7458.5############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةاحمد على ابو شامه جاد الكريم39426
4744############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةاحمد على حسن حسين39427
7553############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةاحمد على عالم مخلوف39428
7760############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةاحمد مصطفي حسين احمد39429
6553############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةاحمد ناصر خلف محمد39430
7657############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةاحمد يونس زكى بربرى39431
6955############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةادهم اشرف عبد الحميد معوض39432
79.559.5############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةاسامه السيد احمد محمد39433
79.560############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةاسامه كرم صديق ابو العز39434
4138############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةاسالم ابو العلمين احمد سعيد39435
6145############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةبشار فيصل تغيان عبد المجيد39436
8060############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةبيتر مالك شوقى بخيت39437
78.559############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةحازم طارق حسان حسانين39438
79.558.5############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةحسام احمد محمد عليان احمد39439
7252############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةحسام السيد احمد رضوان39440
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5244############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةحسام صبرى محمدين عبد القادر39441
79.557############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةخالد حسن جابر الزهري39442
7656############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةخالد عبد الباسط خلف هللا احمد39443
7756############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةخالد عشرى حافظ عبد الاله39444
5844############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةخالد كرم مخلوف محمد39445
6648############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةخلف عزت خلف محمد39446
7248############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةرزق محمود رزق عبد الرحمن39447
5542############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةسيف حماده علي فهمي39448
5843############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةسيف عبد الحميد احمد عبد الحميد39449
5851############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةشريف جابر عبد الوهاب محمد39450
4445############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةعادل ابراهيم احمد محمد39451
7251############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةعبد العزيز مرتضى احمد محمد39452
7553############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةعصام ابوعوف قدرى عبد الرحمن39453
4845############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةعالء رجب احمد عبد القوى39454
6850############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةعالء صابر محمد يسن39455
5643############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةعلى احمد على احمد39456
7143############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةعلى احمد على عبد الرحمن39457
7243############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةعلى رجب محمود محمد39458
6749############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةعلي سعدالدين عبد العظيم عزيز39459
4539############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةعمر رمضان الداخلي محمد39460
5840############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةعمرو حماده فؤاد محمد39461
7551############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةفكرى على فكرى محمد39462
7449############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةفؤاد احمد فؤاد محمد39463
7043############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةكريم عصام قمصان محمد39464
6545############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةكريم كمال مرسى محفوظ39465
6449############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةكيرلس توماس راضى سعيد39466
7654############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمحمد رمضان على عبد النعيم39467
7457############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمحمد رمضان محمد احمد39468
7856############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمحمد رمضان محمد حسين39469
7758############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمحمد عبد الهادى احمد عبد العليم39470
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7055############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمحمد عمرو احمد محمد39471
6750############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمحمد محمود الشاذلى محمود39472
7154############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمحمد مختار احمد العلوي39473
7150############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمحمود عبد الاله جالل الدردير39474
6651############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمحمود عالم محمود محمد39475
7150############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمحمود كرم محمد عبد النعيم39476
6954############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةناصر سعودي ابو القاسم مطاوع39477
7657############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةهندى عزت هندى سعد39478
7658############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةوليد عبد السالم خلف محمدين39479
7257############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةيحيي ابراهيم عبد الحميد حسن39480
6255############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةيوسف احمد ابراهيم محمود39481
7657############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةاسراء اشرف ابراهيم على39482
6047############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةاسماء السيد محمود محمد39483
6046############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةاسماء مختار محمد مصطفى39484
7655############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةاالء اشرف فيصل محمد39485
6753############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةام الخير خالد صادق حسن39486
5347############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةامل احمد فرغل محمد39487
5442############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةامل عبد العاطى احمد فرج39488
7450############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةامنيه عماد عنتر رضوان39489
7046############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةاميره فوزي الديب عبد الرحمن39490
6648############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةانتسال عبد الغفار علي عبد الغفار39491
6754############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةايه السيد زايد عبد الرسول39492
7250############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةايه محمود فرج محمود39493
7151############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةثريا عبد الحفيظ فكرى مهران39494
7252############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةحسناء مقبول حسن احمد39495
4845############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةخلود خالد عبد هللا على39496
7153############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةخلود محمد عبد البر محارب39497
5852############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةداليا صديق رفاعى صديق39498
6853############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةداليا عبد المنعم مشروعى سعد39499
7353############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةدعاء حاتم مصطفى ابو العز39500
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7249############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةدعاء ناصر محمد ابودوح39501
6446############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةدنيا محمود عبد الحفيظ حسين39502
5949############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةدينا رافت على محفوظ39503
6133############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةرحمه ياسر حلمى خلف هللا39504
6535############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةرضه محمد رشدى عبد الرحمن39505
6345############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةرضوى حماده محمود محمد39506
7150############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةرنا الحاج حسن سرحان حسن39507
6647############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةزهراء عادل احمد محمد39508
5738############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةزينب العارف الضبع محمد39509
نب حافظ محمد محمود39510 7654############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةزي
7340############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةساره ابو القاسم مطاوع عبد هللا39511
7649############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةساره محمد عبد الشكور احمد39512
7349############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةساميه ابو العالمين مرسي محفوظ39513
7454############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةسلوى لؤى االصمعى محروس39514
ضان صابر جاد39515 7349############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةسلوي رم
7841############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةسماح رافت صابر محمد39516
7545############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةشيماء عاطف صديق عبد الرحمن39517
7250############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةشيماء ناصر ابوضيف البدري39518
7454############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةشيماء ياسر فوزان ابراهيم39519
6744############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةصابرين حسن عطــوه حسن39520
74.553############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةصابرين سعد على سعد39521
6340############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةعبير السيد الزوكى محمود39522
7453############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةعلياء خيرت على احمد39523
7758.5############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةعواطف غازى مقبول سليمان39524
5436############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةفاطمه السيد عبد العظيم محمد39525
5845############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةفاطمه السيد محمد علي39526
6035############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةفاطمه ناصر عثمان محمد39527
5934############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةفرحه السيد خلف سليمان39528
6836############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةفرحه زكريا على احمد39529
6845############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةفرحه فتوح عبده احمد39530
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7247############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةلبنى مصطفى عارف حسين39531
7853############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةلمياء ناجي السيد محمد39532
7446############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةليلي نادى علي احمد39533
6737############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمادلين ايسر عبد السيد بخيت39534
6839############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةماريز عبد الرؤف معوض جرس39535
6950############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمروه اشرف عبد الجواد احمد39536
6938############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمروه مخلوف حسين عبيد39537
6842############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمريم جاب هللا عدلى عطا39538
6040############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمريم محمد سلمى حسين39539
6239############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةملك اشرف ثابت مهدى39540
5536############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةملك السيد احمد حجازى39541
6539############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةملك ناجى الشاذلى عطا هللا39542
7752############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمنار سالمه مصلح سالمه39543
7859############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمنار محمد صادق ابودهب39544
7751############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمنه هللا عرفه محمد احمد39545
7246############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمنه عبد القوي عبد هللا محمد39546
4537############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمي السيد محمد عبد الرحمن39547
7546############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةمياده احمد صابر حسب هللا39548
7757############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةميار محمد برى عبد المجيد39549
78.560############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةناديه عبيد هللا علي عبيد هللا39550
6546############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةناديه علم الدين عبد العظيم عز الدين39551
6749############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةندى عبددالمنعم عبد الاله محمد39552
7458.5############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةندي محمود خلف محمدين39553
4538############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةنعمه رمضان محمد فرج39554
5836############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةنهي محمد حسين عبيد39555
5144############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةنوره حسن عوض حسن39556
6643############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةنورهان احمد عبد السالم عبد اللطيف39557
6240############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةنورهان عامر الدردير احمد39558
4037############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةنيره عامر الدردير احمد39559
5341############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةهاجر وليد عطا هللا السيد39560
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7555############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةهايدى الرومانى رزق عبد النور39561
7251############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةهبه ابو زيد رزق عبد الرحمن39562
6336############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةهبه محمد عبد الرحيم محجوب39563
6649############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةهدير ايمن على عمران39564
6649############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةهند سامح نظير مسعود39565
6240############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةورده عبد الحميد عثمان محمد39566
6233############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةورده عشرى زهران سويفى39567
6638############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةوعد عالء مصطفى ابو العز39568
6439############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةوفاء خلف احمد عبد الوارث39569
6737############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةياسمين على احمد صديق39570
7853############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةياسمين على على السيد39571
تدائيةابو بكر عوض حسب هللا عباس39572 5552############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةاحمد عبد الرازق عدلي سعد39573 4630############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةحماده السيد حفني محمد39574 4331############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
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تدائيةرمضان عادل عبد ربه مهني39575 5132############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةشعبان عبد العال عوض سالم39576 4731############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةفارس كامل بركات مهران39577 4133############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةمحمد احمد عبد الرحمن صبره39578 4432############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةمحمد البرقي فؤاد عبد الحليم39579 5032############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةمحمد رمضان احمد البدرى39580 5632############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةمحمد عبد الرازق عدلى سعد39581 4431############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةمحمد عبد النبي راضي عبد الغفار39582 6938############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةمحمد كريم عبد الرحمن فراج39583 7241############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةمحمود عبد النبي راضي عبد الغفار39584 5633############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةمؤمن كامل بركات مهران39585 4233############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةهاللى عثمان هاللى سليمان39586 4135############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةيحى عبد المنعم محمد صالح39587 7138############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةاسماء عنتر علي عبد هللا39588 5934############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةاميره حسن عبد الكريم محمد39589 5235############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةايمان كمال ابراهيم رضوان39590 5834############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةبخيته ناصر حفني محمد39591 5334############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةحنان ثروت محمد فيض39592 6038############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةدعاء طلعت جابر عصران39593 5638############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةدعاء علي حفني محمد39594 6136############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةدنيا مبروك فرج كدواني39595 7446############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةرحمه ناصر احمد محمد39596 4833############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةسهير فرج عقيله فرج39597 4830############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةصباح خالد سالم نجدي39598 6639############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةصبرين عادل احمد عبد الاله39599 5433############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةمروه حسين لطفى محمد39600 5133############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةمني حامد السيد عبد الغفار39601 5537############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةندي عبده سالم عبد العزيز39602 5636############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةنعمه صابر حسب هللا عبد الكريم39603 4931############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةنغم يحيا امام احمد39604 4733############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
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تدائيةهبه فريد محمد عبد الدايم39605 6236############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةهدير نور الدين عزالدين سلمان39606 6239############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةورده كرم محمد ابو شامه39607 5633############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
تدائيةوالء العربى السيد عبد العال39608 7453############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
6050############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىابراهيم محمد ابراهيم محمد39609
7251############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىابراهيم مسعد محمود عبد الاله39610
6749############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىابو القاسم عبد الشافي كامل محمد39611
7249############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىاحمد السيد ضاحي السيد39612
5244############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىاحمد رجب حسن محمود39613
7253############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىاحمد صالح صابر عثمان39614
5450############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىاحمد عبد الرزاق حمدي طه39615
4851############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىاحمد عبد العال حمدي صابر39616
6953############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىاحمد عصام عثمان علي39617
7452############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىاحمد محمد السيد بكر39618
4747############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىاحمد يسرى احمد محمد39619
7549############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىالوليد ابراهيم لطفي السيد39620
7351############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىبشار عبد العظيم كامل محمد39621
5342############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىبالل عماد الدين عبد الكريم بكر39622
6350############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىجرجس عزت فرح عزيز39623
4950############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىحازم الضبع البدري ذكي39624
4945############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىحازم عادل حسان توفيق39625
7856.5############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىحسام حربي عبد العاطي ابراهيم39626
6549############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىحسين حسن صابر عثمان39627
7048############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىحمدي احمد سعد احمد39628
7655############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىحمدي محمد البكري محمد39629
7854############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىزياد عصام حسن عبد هللا39630
5852############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعبد الرحمن انور صبرى عبد المنعم39631
5745############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعبد الرحمن خلف محمود عبد الحليم39632
4745############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعبد العال عمر عبد الموجود عبد الاله39633
7452############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعبد هللا احمد حفظي احمد39634
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4539############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعبد هللا جمال فكري محمد39635
6449############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعبد هللا جمال محمد خفاجي39636
6552############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعبد هللا رمضان السيد هاشم39637
5749############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعالء السيد علي عبد الرحيم39638
7253############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعلي حسن الديب محمد39639
5949############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعلي خالد علي محمد39640
7653############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعلي كرم حسن لطفي39641
5751############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعلي محمود محمد عبد هللا39642
5050############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعماد رفعت ماهر علي39643
4743############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعمر زين العابدين بدوي بكر39644
5448############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعمر محمد عمر عبد هللا39645
4844############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعمرو ابراهيم خليل محمد39646
5550############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعمرو ايمن الصاوي عبد الرحمن39647
6051############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعمرو سعيد محمد خليلي39648
4945############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعوني كريم ذكري ابو اليمين39649
79.559############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىفارس اسامه راشد ابوشامه39650
5745############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىفارس محمد انور علي39651
5440############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىكريم ابوضيف محمد ادم39652
6648############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىكريم محمود محمد عثمان39653
4836############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىكمال علوبه عبد الحليم عصمان39654
7052############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىكيرلس نبيل محارب اخرستان39655
4144############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىكيرلس نوار حربي شنوده39656
4543############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمد احمد مخلوف احمد39657
5641############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمد البدري السيد ابو اشامه39658
4534############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمد العربي احمد احمد39659
5346############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمد ثروت محمد السيد39660
7350############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمد جعفر فراج محمد39661
5842############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمد حشمت حسنى احمد39662
4737############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمد خالد مصطفي احمد39663
5147############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمد سقطي احمد محمد39664
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6436############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمد عبد العاطى هاشم راسم39665
6953############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمد عبد هللا محمد عبد هللا39666
6246############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمد عماد الدين عبد الحكيم ياسين39667
7658############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمد محمود احمد عبد هللا39668
5450############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمد ممدوح سليمان عابد39669
راهيم39670 ف اب 00############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمد يس عاط
6848############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمود البيومى محمد احمد39671
5147############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمود جمال مخلوف احمد39672
7453############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمود حسني احمد عبد المحسن39673
7254############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمود طه راضي مرجان39674
7354.5############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمود محمد عبد العال احمد39675
5342############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمود محمد عبد العال عبد الموجود39676
4650############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمود محمد قاسم محمد39677
5852############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمود هاني علي السقطي39678
7858############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمصطفي محمود عبد العليم عباس39679
7755############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمصطفي يوسف الحفني محمد39680
6652############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمعتز ابو المعارف احمد محمد39681
5142############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمؤمن بركات جابر اسماعيل39682
5851############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىهاني رجب محمد محمد39683
5950############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىيحيي عادل السيد محمد39684
8059############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىاسراء الليثي شحات مرسي39685
4844############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىاسماء رفعت عبد الصادق الليثي39686
7855############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىاسماء محمد عبد العاطي ربيعي39687
7751############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىامل عبد العليم عبد الغفار عبد العليم39688
4742############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىاموره احمد صابر عيسي39689
7956############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىاميره عادل احمد ابو طاهر39690
8059############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىايالريا محترم سميح موسي39691
6145############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىايمان ايمن الصاوي عبد الرحمن39692
7447############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىايمان جمعه ابوضيف محمد39693
6448############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىايمان محمد السيد محمد39694
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7047############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىايه محمد السيد محمد39695
5341############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىحنان منصور عثمان هارون39696
7552############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىدعاء السيد حلمي محمد39697
7855############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىدعاء يسري عزمي عبد العليم39698
7040############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىدنيا عبد الناصر السيد احمد39699
4034############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىرحاب منصور عثمان هارون39700
8060############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىرحمه انور عبد الحليم السيد39701
4948############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىرحمه علي ابراهيم سليمان39702
5143############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىرضوه احمد الدسوقي قمصان39703
7237############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىرندا شعبان ابو هارون سعيد39704
4735############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىزهوه عاطف محمد علي39705
7756############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىزينب احمد خلف محمد39706
7258############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىساره صالح الدين محمود محمد39707
7056############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىسلوي اشرف احمد عبد الاله39708
4743############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىسماح الديب البدري مرجان39709
7255############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىسميه عالء رشدي عبد العليم39710
4336############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىشيماء بركات جابر اسماعيل39711
7039############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعبير عماد عبد الكريم بكر39712
4737############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىعزه طلعت مصطفي احمد39713
5135############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىغاده رجب لطفي محمد39714
5638############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىغاده عبد الباسط صالح البكري39715
7545############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىفاتن عبد الحميد عبد الاله حسين39716
7359.5############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىفاطمه احمد عبد العليم عباس39717
7355############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىفاطمه حسن السمان محمد39718
00############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىفرحه محمد شعبان عبد العال39719
سم39720 7755############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىلبني بركات رفاعي را
6849############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمرفت فتوح ميخائيل شحاته39721
7758############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمروه عبد الحكيم عمران صابر39722
6253############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمريم بخيت صابر حلبي39723
7459############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمنه عيد حمدي محمد39724
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7656############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمني انور جالل عباس39725
ق39726 7555############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىنانسي صابر فوزي رز
7960############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىندا عاصم عبد االول ابراهيم39727
6953############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىنوال طلعت يونس محمد39728
7254############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىنور مرتضي صبري محمد39729
7051############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىنورهان اسماعيل عبد العال خليلي39730
7858############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىنورهان محمود ذكي بدوي39731
7057############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىهبه السيد البدري احمد39732
5447############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىهبه عبد الشافي محمود البدري39733
6849############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىهبه عزت محمد يونس39734
6649############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىهند بكر شعبان احمد39735
7655############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىوعد صابر عابد عبد الغفار39736
6953############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىوالء عمرو البدري محمد39737
7860############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةاحمد اسامه احمد عبد هللا39738
7257############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةاحمد جاد محمد محمود39739
7756############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةاحمد عبد الاله ابراهيم عبد الاله39740
7659############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةاحمد علي ابو شامه عثمان39741
7659############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةاحمد محمد محمود فتح الباب39742
7156############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةاسالم جمال متولي محمد39743
5553############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةاسالم حسن ابراهيم احمد39744
6757############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةالسيد اشرف السيد علي39745
7555############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةايهاب مرقس انور بخيت39746
7658############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةسامح عيسى جاد فهمى39747
6955############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةسعد فريد سعد بسيوني39748
7858############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةشادى ابراهيم عطا هللا عزيز39749
7658############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةشريف عبد المعطي عبد هللا محمد39750
7857############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةصابر التعلب صابر ابراهيم39751
5954############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةصابر خالد صابر عبد العال39752
7357############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةعبد هللا رمضان علي اسماعيل39753
ضان علي39754 6048############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةفارس هاشم رم
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6153############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةكيرلس شحاته صبحي شحاته39755
6954############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةماجد ابراهيم محروس صابر39756
6652############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمحمد احمد السيد محمد39757
5652############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمحمد السيد عثمان احمد39758
7558.5############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمحمد جعفر عبد اللطيف احمد39759
7354############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمحمد صالح علي محمد39760
6949############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمحمد عادل عبد البديع عبد العال39761
6351############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمحمد عبد هللا بري عبد هللا39762
7156############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمحمد عثمان محمد السيد39763
7359.5############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمحمد على محمد اسماعيل39764
7256############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمحمد مجدي محمد احمد39765
6550############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمحمد مصطفى هاللي عبد الحليم39766
6459############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمحمد هاشم عثمان ابوشامه39767
5242############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمحمود الديب صابر محمد39768
6755############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمحمود محمد جالل محمود39769
7155############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمصطفى ابراهيم مصطفى احمد39770
7154############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمصطفى السيد ضيف هللا علي39771
7152############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةوليد خالد خلف احمد39772
7557############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةيسى منير قديس توفيق39773
7258.5############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةيوسف احمد عبد الشافي احمد39774
6653############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةيوسف احمد محمد محمد اسماعيل39775
7760############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةاسماء انور عبد العال محمد39776
6753############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةاسماء محمد نورالدين البدري محمد39777
7158############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةاسماء محمود عثمان حسن39778
7958.5############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةامانى رشاد احمد زناتي39779
7658############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةايمان احمد محمد محمد39780
7356############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةايمان كارم احمد حسين39781
6137############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةجيهان رجب البدري امام39782
7255############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةدنيا رشاد احمد ابوشامه39783
7051############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةدنيا عبد الرحيم متولى محمد39784
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6448############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةدينا حسين ابوشامه حسين39785
6055############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةرجاء شعبان همام احمد39786
7450############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةرحاب اشرف كمال محمد39787
7660############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةسماح عاطف ابوضيف احمد39788
7158############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةسهام خالد عبد العال ادم39789
7153############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةشاهنده على خليل ابوشامه39790
7056############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةشروق عادل احمد شبيب39791
7059############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةشهد ثابت احمد محمد39792
6757############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةشهد ناصر عبد الفتاح السيد39793
7357############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةصفاء عادل رجب مهني39794
راهيم حسن محمد39795 6855############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةعلياء اب
6954############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةفاطمه عاطف عبد الاله السيد39796
7758############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةكارولين اسامه حزقيال جندي39797
7859.5############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةكريمه احمد عبد اللطيف علي39798
7859.5############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمادونا ياسر موسى عجايبي39799
7157############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمارتينا ظريف سعد جاب هللا39800
78.556############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمديحه وحيد سعد البسيوني39801
7559############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمريم عدلي ذكي ابراهيم39802
6554############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمريم لمعي مسعد خليل39803
7257############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةنجالء اسامه صابر محمد39804
6758############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةندا طلعت ابراهيم السيد39805
7251############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةندا محمد احمد ابوليله39806
7255############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةندا محمود سليم احمد39807
7857############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةندي هشام عبد الفتاح عبد هللا39808
78.556############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةنرمين عمر محمد علي39809
ى رزق هللا جيد39810 7759############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةهايدى زك
7960############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةهناء حمدي احمد الزهري39811
79.560############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةيارا احمد محمد ابراهيم39812
78.558############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةابانوب وحيد بخيت شحاته39813
7959############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاحمد اسماعيل هاشم احمد39814
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7553############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاحمد اشرف عبد العزيز عبد المجيد39815
5343############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاحمد حشمت احمد علي39816
5538############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاحمد خالد ثابت عبد المطلب39817
5342############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاحمد طه عبد الاله محمد39818
4850############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاحمد عبد الرحيم احمد محمود39819
7460############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاحمد عصام محمد عبد العزيز39820
8060############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاحمد عالء جادالرب عبد المجيد39821
5444############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاحمد عالء رفعت ابو الليل39822
7646############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاحمد ماهر احمد عبد لعال39823
6143############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاحمد مختار مدنى محمود39824
5141############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاحمد مدين بكرى عبد المجيد39825
6945############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاحمد ناصر السيد محمد39826
7756############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاحمد ناصر عمر الزهري39827
6643############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاحمد ياسر اسماعيل على39828
7341############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاحمد يسرى حشمت فهمى39829
4736############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاسالم وسام خيري صبره39830
7751############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاسالم يونس مرزوق يونس39831
7752############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاسماعيل عبد الراضى اسماعيل على39832
5840############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاشرف عطيه ثابت ابوضيف39833
4137############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاشرف ناجي تمام محمود39834
4850############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةالسيد احمد السيد احمد39835
ضان السيد حامد39836 4653############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةالسيد رم
4854############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةامير عادل ابراهيم هاشم39837
4954############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةانطونيوس نبيل راضي سيف39838
4138############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةايوب كمال فهمي موسى39839
4851############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةبخيت مجدي عبد المسيح سيف39840
4550############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةبالل ابراهيم احمد مخلوف39841
5155############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةجابر اسامه جابر احمد39842
7356############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةجمال عبد الناصر جاد الكريم على39843
5757############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةحازم اشرف طلعت عبد الغنى39844
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6657############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةحسام الدين ناصر احمد عباس39845
4550############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةحسن ممدوح عبد الرحمن جميل39846
7057############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةحماده خالد حمدان عبد هللا39847
4845############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةحماده محمد حسن عباس39848
4947############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةحماده محمود محمد عبد العال39849
4639############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةزكى جمال زكى شاكر39850
6353############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةزياد مجدي عبد العظيم راضي39851
5951############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةزياد محمد محمود احمد39852
7356############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةزياد ممدوح مهران تمام39853
5951############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةزياد يحيى ابراهيم على39854
4648############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةسامح ناجي فكري وهبه39855
6854############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةشهاب محمود فتحى محمد39856
5753############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةطلعت رئيس مدني محمود39857
5853############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعاطف محمود عبد العظيم عبد الاله39858
5549############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعبد الرحمن احمد هاشم جبالى39859
4550############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعبد الرحمن السيد الحامدى مخلوف39860
78.559.5############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعبد الرحمن زكريا لطفي علي39861
6349############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعبد الرحمن عادل محمد احمد39862
7759############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعبد الرحمن محمد ابو العز خلف39863
5856############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعبد الرحمن محمد رشدى ابوضيف39864
5552############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعبد الرحمن محمد فوزي حامد39865
5242############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعبد الرحيم حماد محمد ادم39866
5549############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعبد هللا اسماعيل عصمت عبد الغنى39867
6353############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعبد هللا حازم طلعت عبد الغنى39868
دان39869 4350############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعبد هللا عادل احمد زي
5752############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعبد هللا عفيفي ابراهيم عبد المجيد39870
5452############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعبد هللا فيصل تمام محمود39871
5251############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعبد هللا محمد احمد محمد39872
5156############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعبد هللا ممدوح بخيت علي39873
4851############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعالء احمد ادم علي39874
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4650############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعالء احمد محمود عبد الغنى39875
7559############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعالء فرغل عبد الحميد محمود39876
6657############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعلي عبد البديع عبد الحميد علي39877
5754############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعلي محمود رشاد ابو ضيف39878
5150############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعمر الضبع السيد احمد39879
7351############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعمر رمضان محمود عباس39880
7957############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعمرو رافت لطفي علي39881
6150############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعمرو قدري احمد همام39882
6850############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةكريم السيد حفظى على39883
7658############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةكريم الضبع صابر السيد39884
7658############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةكيرلس ناجح توماس سكر39885
7353############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمد احمد الضبع اسماعيل39886
5051############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمد جابر محمد عيسى39887
7856############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمد جمال محمود عب الاله39888
7054############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمد رمضان عبد الغنى محمود39889
5141############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمد شحاته محمود هريدى39890
6153############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمد صالح على احمد39891
6150############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمد عبد الناصر احمد احمد39892
6441############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمد غالب محمود عبد الغنى39893
5744############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمد مصطفي احمد همام39894
4850############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمد يحي حسين محمد39895
5149############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمود حماده صابور محمد39896
5150############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمود عادل عبد اللطيف عبد الحميد39897
7757############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمود عبد الاله على محمد39898
5142############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمود فتحى على عبد المجيد39899
5849############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمود محمد احمد اسماعيل39900
5741############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمود مدحت عبد الرحمن جميل39901
6640############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمود ممدوح محمد محمد39902
4644############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمصطفى عنتر احمد عبد الواحد39903
7255############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمصطفى محمد جاد احمد39904
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6355############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةنور عاطف حلمي مسعد39905
4846############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةهانى يسرى السيد محمد39906
5350############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةيحيى شعبان هاشم محمود39907
5551############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةيسى رفعت فكرى جبرائيل39908
6347############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةيوسف كرم رشاد محمد39909
6855############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةيوسف محمد احمد خضيري39910
6952############ساقلتةسفالق االعدادية بنينابراهيم شحاته قلد سعد39911
يد محمد محمود39912 7154############ساقلتةسفالق االعدادية بنينابراهيم ول
5647############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد ابو الحمد احمد موهوب39913
7453############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد ابو الوفا محمد احمد39914
5541############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد البدرى علي عبد الغني39915
6948############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد ايمن حسين عرابى39916
7347############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد باهى على مدكور39917
4945############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد حسن صابر رشوان39918
5132############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد حشمت ثابت عبد ربه39919
6536############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد خلف محمد عالم39920
4030############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد رجب حامد زهران39921
ريا محمود عباس39922 6739############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد زك
5036############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد عارف احمد علي39923
4534############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد عبد الحفيظ على البدرى39924
5133############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد على محمود محمد39925
6740############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد عماد محمد محمود39926
5537############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد فتحي شحاته علي39927
4738############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد محمد احمد محمد39928
5335############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد محمد بكر عبد العزيز39929
6840############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد محمد جابر احمد39930
5634############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد ممدوح عارف محمد39931
4741############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد منتصر مهنى صادق39932
6447############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد ناصر احمد السيد39933
5551############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد وليد محمود عبد ربه39934
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4138############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد يسرى باهى حسان39935
7658.5############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناسامه احمد محمد همام39936
6850############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناسامه جمال حسين احمد39937
7757############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناسامه سامح عبد الحفيظ خلف39938
7251############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناسالم احمد عبد العظيم محمود39939
5942############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناسالم رفعت احمد محفوظ39940
6144############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناسالم صبري ابو العز ابوشامه39941
5244############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناسالم محمد حامد على39942
4737############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناسماعيل على جاد الرب عبد المجيد39943
7148############ساقلتةسفالق االعدادية بنينامانويل ماجد فرايم وهبه خليل39944
5341############ساقلتةسفالق االعدادية بنينامين حشمت محمد محمد39945
4839############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناندرو باسم عاطف صموئيل39946
5641############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناندرو ماهر خليفه عيسى39947
4942############ساقلتةسفالق االعدادية بنينايهاب خليفه كامل عبد الغنى39948
5946############ساقلتةسفالق االعدادية بنينباسم عالء محمد جاد الرب39949
4134############ساقلتةسفالق االعدادية بنينبسام سامح كامل اسماعيل39950
5338############ساقلتةسفالق االعدادية بنينحاتم حماده محمد حسين39951
7155############ساقلتةسفالق االعدادية بنينحازم كرم رشدى عبد الرحمن39952
4938############ساقلتةسفالق االعدادية بنينحسن محمد عبد الاله محمود39953
4233############ساقلتةسفالق االعدادية بنينحماده اسماعيل السيد عارف39954
5031############ساقلتةسفالق االعدادية بنينحماده ايمن احمد محمد39955
4138############ساقلتةسفالق االعدادية بنينحماده ايمن حسين حموده39956
63.542############ساقلتةسفالق االعدادية بنينحماده حشمت عبد الحميد مهران39957
4533############ساقلتةسفالق االعدادية بنينحماده زكريا خلف حمدون39958
4938############ساقلتةسفالق االعدادية بنينحمدى السيد عبد الحميد قاسم39959
4934############ساقلتةسفالق االعدادية بنينخالد على حامد على39960
4840############ساقلتةسفالق االعدادية بنينخالد كرم عثمان عبد المجيد39961
4641############ساقلتةسفالق االعدادية بنينديفد سامح ثابت وهبه39962
5844############ساقلتةسفالق االعدادية بنينرامى رومانى حليم خير39963
7859############ساقلتةسفالق االعدادية بنينرامى سراج يواقيم سدره39964

(766)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

6740############ساقلتةسفالق االعدادية بنينرامى صبور محمد محفوظ39965
6738############ساقلتةسفالق االعدادية بنينرشدى السيد حمدان محمد39966
4732############ساقلتةسفالق االعدادية بنينزياد احمد عز الدين حسان39967
7449############ساقلتةسفالق االعدادية بنينزياد احمد محفوظ على39968
7552############ساقلتةسفالق االعدادية بنينزياد احمد محمد محمود39969
اد اشرف باهى عسران39970 6043############ساقلتةسفالق االعدادية بنينزي
6142############ساقلتةسفالق االعدادية بنينزياد عادل حمدون احمد39971
اد فيصل حمدى محمود39972 6142############ساقلتةسفالق االعدادية بنينزي
6040############ساقلتةسفالق االعدادية بنينزياد كارم رضوان حسن39973
ضان على محمد39974 5842############ساقلتةسفالق االعدادية بنينسامح رم
5646############ساقلتةسفالق االعدادية بنينسامح علي شحاته علي39975
78.557############ساقلتةسفالق االعدادية بنينسامح مجدى فرايم وهيب39976
7958############ساقلتةسفالق االعدادية بنينشنوده جيد بشاى راغب39977
7656############ساقلتةسفالق االعدادية بنينشهاب عادل حافظ توفيق39978
5946############ساقلتةسفالق االعدادية بنينضياء ابراهيم السيد محمود39979
78.557############ساقلتةسفالق االعدادية بنينضياء انور طه محمود39980
4441############ساقلتةسفالق االعدادية بنينطارق محمد سليمان محمد39981
ب39982 6449############ساقلتةسفالق االعدادية بنينطارق محمد شوقى رج
6849############ساقلتةسفالق االعدادية بنينطاهر الباشا حسن همام39983
5646############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعادل عبد الحميد محمود محجوب39984
5848############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعامر اشرف الليثى عبد العال39985
7959############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد الباسط جمال حامد السمان39986
6652############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد الرحمن السيد احمد هاشم39987
5239############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد الرحمن ثروت زهران عبد الوهاب39988
79.557############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد الرحمن رفاعي حسن ابوشامه39989
7255############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد الرحمن زكريا على محمد39990
5441############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد الرحمن طارق فتحى عز39991
6541############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد الرحمن كمال محمد عبد الجواد39992
7148############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد الرحمن محمد حمزه ابوزيد39993
6345############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد الرحمن هريدي جابر اسماعيل39994
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7457############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد الرحيم احمد مهدى عبد  السالم39995
4937############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد العزيز ناصر محمد فهمى39996
4740############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد هللا احمد محمود ابو رحاب39997
6347############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد هللا اسامه عبد الحليم حسن39998
5841############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد هللا اشرف الصيد عبد الاله39999
5240############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد هللا جمال السيد محمد40000
5441############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد هللا رافت ابو الفتوح الشمندى40001
5140############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد هللا سلمان محمد احمد40002
4639############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد هللا شوقي حسين محمد40003
5736############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد هللا عطا ثابت ابوضيف40004
5742############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد هللا محمد ابراهيم احمد40005
6055############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد هللا محمد رشدى عبد الرحمن40006
4034############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد الوهاب سامي عبد الوهاب همام40007
6142############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعدى رزق زكى تسن40008
6244############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعصام احمد عباس احمد40009
4038############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعلى وحيد حمدان عبد الجليل40010
5134############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعماد عطا طايع ابوضيف40011
4337############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعمرو السيد محمد عبد الرحيم40012
5842############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعمرو خالد احمد عبد الموجود40013
7047############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعمرو خالد حسين سليم40014
4945############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعمرو عبد المعين السيد عبود40015
6255############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعمرو محمد حسين هاشم40016
6249############ساقلتةسفالق االعدادية بنينفادى يوسف عطا جبره40017
5647############ساقلتةسفالق االعدادية بنينفهد محمد احمد محمد40018
5644############ساقلتةسفالق االعدادية بنينكرم محمود احمد احمد40019
6152############ساقلتةسفالق االعدادية بنينكريم السيد عبد الحفيظ رافع40020
5638############ساقلتةسفالق االعدادية بنينكريم حسام محمد ابو المجد40021
5538############ساقلتةسفالق االعدادية بنينكريم حشمت صابر محمود40022
5243############ساقلتةسفالق االعدادية بنينكريم محمود عبد الاله اسماعيل40023
5238############ساقلتةسفالق االعدادية بنينكريم ياسر السيد عبد العزيز40024
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5846############ساقلتةسفالق االعدادية بنينكريم ياسر علي محفوظ40025
7457############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمارتن ميالد كمال نادى40026
5241############ساقلتةسفالق االعدادية بنينماهر وحيد يونس محمد40027
4339############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد احمد امين عبد المجيد40028
4132############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد احمد حسين عبد الرحمن40029
6135############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد احمد محمد ابراهيم40030
6956############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد اسامه محمد احمد40031
4234############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد اشرف محمد بسطاوى40032
6849############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد السيد على السيد40033
5743############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد القذافى الديب زكى40034
7154############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد الهادى شوكت عبد الاله مدكور40035
4539############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد حماده شوقى عبد ربه40036
5133############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد حماده محمد حسين40037
6837############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد خالد محمد خلف40038
6437############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد خالد محمد عايد40039
7455############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد خالد مهنى محمد40040
5032############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد خالد ناجى محمد40041
6034############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد زكريا احمد محمد40042
4533############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد عزت ابوضيف هاشم40043
5232############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد على محمود محمد40044
4535############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد فتحى عبد العال محمود40045
4435############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد فتحى على عبد الجواد40046
4132############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد فتوح حلمى امين40047
7758############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد محمود محمد ابراهيم40048
4237############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد ناجى حمدان محمد40049
5936############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد نادى حامد عبد الموجود40050
6432############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد هانى جامع محمد40051
5035############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد هانى عبد العزيز عبد المجيد40052
5332############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمود احمد خلف هللا عبد الرحمن40053
5334############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمود احمد محفوظ على40054
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6439############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمود حازم محمود حسن40055
6034############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمود حماده لطفى حامد40056
5435############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمود صفوت محمود همام40057
7859.5############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمود طارق محمد تمام40058
4741############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمود محمد عبد الموجود ابوضيف40059
5643############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمود ممدوح عبد العزيز على40060
6546############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمود ناصر عبد الحميد محمود40061
6552############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمود ياسر محمد محمود40062
6347############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمصطفى احمد حمدى محمد40063
5640############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمصطفى محمود حسين احمد40064
4634############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمكرم ممدوح كمال السيد40065
6141############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمنتصر عالء الدين محمد حسن40066
6339############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمنصور كمال رشاد همام40067
4332############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمينا عادل شنوده تامر40068
7156############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمينا كرم جريس ايوب40069
5639############ساقلتةسفالق االعدادية بنيننادر عماد ناجي تامر40070
6653############ساقلتةسفالق االعدادية بنيننور وليد محمود احمد40071
4938############ساقلتةسفالق االعدادية بنينهانى الصيد عبد الحميد مصطفى40072
7456############ساقلتةسفالق االعدادية بنينهانى نصر مزارع فهمى40073
4545############ساقلتةسفالق االعدادية بنينهشام خالد عبد الحميد اسماعيل40074
4732############ساقلتةسفالق االعدادية بنينهالل صبرى حسن عبد هللا40075
5436############ساقلتةسفالق االعدادية بنينياسين عاصم عبد العاطى الصغير40076
6950############ساقلتةسفالق االعدادية بنينيوسف جيد لوقا بادير40077
6744############ساقلتةسفالق االعدادية بنينيوسف حماده هاشم ابو العز40078
5842############ساقلتةسفالق االعدادية بنينيوسف خليفه حسن عايد40079
5440############ساقلتةسفالق االعدادية بنينيوسف عبد الراضى محمود همام40080
5339############ساقلتةسفالق االعدادية بنينيوسف كرم عبد الحافظ حافظ40081
5544############ساقلتةسفالق االعدادية بنينيوسف محمود حامد احمد40082
6745############ساقلتةسفالق االعدادية بنينيوسف مسعد عزيز عبيد هللا40083
5134############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقابتسام اشرف محمد رفاعى40084
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ريا حسين محمد40085 4634############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقابتسام زك
6939############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقابتسام ناصر احمد محمد40086
78.544############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاسراء احمد على عبد الرازق40087
5542############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاسراء خالد عبد الحميد احمد40088
78.558.5############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاسراء صفوان فراج احمد40089
4740############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاسراء عبد العظيم نصر عبد العزيز40090
6747############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاسماء احمد محمد احمد عبد الرحمن40091
5038############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاسماء احمد محمد احمد على40092
7658############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاسماء رمضان جابر الصيد40093
7960############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاسماء عبد المحسن احمد عبد المجيد40094
8060############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاسماء عصام محمد ابراهيم40095
7860############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاسماء محمود على الليثى40096
4638############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاسماء ممدوح حسنين رفاعى40097
4935############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاسمهان عصام السيد احمد40098
7756############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاصاله عمر السيد محمد40099
6543############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاالء احمد فؤاد احمد40100
7453############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاالء الضاحى عبد الحافظ رافع40101
7858############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاالء القذافى حلمى محمد40102
4535############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاالء رجائي جادالرب احمد40103
78.560############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاالء محمود محمد عبد الرحيم40104
7860############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقالفت حسام الدين فراج احمد40105
7347############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقالفت عطيه كامل قلد40106
ران40107 ب حامد زه 5638############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقامانى رج
7548############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقامانى رمضان عبد العال عبود40108
7860############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاماني عيد حسني عبد الواحد40109
4032############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقامل سامح كامل اسماعيل40110
6949############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقامل عبد الهادي علي محمد40111
5031############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقامل عدلي كامل مسعد40112
6432############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقامل عالء رفعت عبد الحميد40113
00############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقامل محمد حافظ توفيق40114
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4933############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقامل محمد عطيفي ابو المجد40115
4831############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقامنه يسري رافت حافظ40116
7141############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقامنيه احمد محمد محمود40117
7245############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقامنيه حماده عبد الموجود ابوضيف40118
7447############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقامنيه خليفه عبد الحميد محمد40119
5932############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقامنيه طلعت احمد على40120
6639############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاميره انور صالح محمد40121
7346############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاميره عادل هواري محمود40122
6836############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاميره محمد عبد الاله على40123
5633############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقاميره ناصر خلف على40124
4530############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقايات على مهران عثمان40125
صارى عبد العال عبد السميع40126 7657############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقايمان االن
7654############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقايمان انور عبد العزيز عبد الاله40127
7860############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقايمان عزام حمدان عبد الغنى40128
4947############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقايمان عشري شحاته رشوان40129
6743############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقايمان عصام احمد همام40130
7345############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقايمان على تمام عبد الرحمن40131
6042############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقايمان ممدوح رفعت عبد الحميد40132
5941############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقايمان هيبه رسالن عبد العزيز40133
6543############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقايه حمدى امين عبد المجيد40134
7749############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقايه ذكريا محمد رفاعي40135
7442############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقايه على سيف النصر احمد40136
6845############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقايه ياسر صبرى عبد الجواد40137
6545############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقايه ياسر عنتر عبد الاله40138
5542############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقبخيته الرماني صبحي وهبه40139
7860############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقبسمه رمضان احمد عبد الموجود40140
7645############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقبسمه سعدالدين حلمي زيدان40141
4837############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقبسمه عيد خلف تمام40142
5037############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقبسنت محمود فوزى احمد40143
5043############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقبسنت مشهور احمد ابو السعود40144
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00############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقتيسير محمود السيد عبد هللا40145
ريا لوقا عيسى40146 7753############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقجاكلين زك
7554############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقجهاد محمد الطيب محمد40147
7756############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقجوسيان هانى عجيب موسى40148
7755############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقجوني وجيه شوقي كراس40149
78.558############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقجيالن محمود الديب السيد40150
7155############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقحبيبه خالد السيد محمد40151
00############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقحنان صالح حامد محمد40152
4835############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقخلود عبد الحليم محمد عايد40153
4031############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقخلود يسرى ابراهيم سعد40154
4840############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقداليا النميرى الديب زكى40155
7347############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقداليا ناصر حيدر عبد هللا40156
78.560############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقدعاء احمد على محمد40157
5841############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقدعاء رفعت عبد العال هارون40158
6138############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقدعاء رمضان زكى تسن40159
ف موسى ايوب40160 6139############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقدميانه رائ
6541############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقدنيا حسان ظهران عبد العزيز40161
6949############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقدنيا خالد نصر الدين مهدى40162
7653############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقدنيا عادل جادالرب عبد المجيد40163
7241############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقدنيا عالء طلعت عبد الغنى40164
00############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقدنيا عوض كمال نجدى40165
7752############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقدنيا محيي عبد الحميد علي40166
4233############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقدينا حشمت امين احمد40167
6438############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقدينا حيدر محمد محمود40168
4533############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقدينا خالد حسن عبد هللا40169
4836############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقدينا راجح رجب الصغير40170
يد عبد الحافظ رشاد40171 6647############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقدينا ول
7757############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرانا محمد عطيه فراج40172
00############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرانده احمد السيد احمد40173
7654############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرانيا عشرى احمد تمام40174
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7356############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرانيا عطا زكي مجاهد40175
5133############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرحاب حماده حسن الجالنى40176
6840############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرحاب حنفى حمدان محمد40177
4135############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرحاب عبد الحفيظ حسين علي40178
7453############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرحاب عبد الاله محمد ابوشامه40179
7554############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرحاب محمد حسن محمد40180
4433############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرحاب ناجح محمود محمد40181
7653############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرحمه حماده عطا احمد40182
5733############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرحمه رماح حمدى حسين40183
5034############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرحمه عاطف محمد قرشى40184
7147############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرحمه عطا محمد احمد40185
4235############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرحمه محمد عبد الرحمن محمد40186
5635############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرحمه محمد علي هالل40187
5733############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرحمه محمود عبد الحميد محمد40188
6851############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرحمه محمود محمد حسن40189
4936############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرحمه وليد حمدي احمد40190
4234############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرشا رفعت خلف محمد40191
7141############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرضوى حشمت حسن عيسى40192
78.558############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرضوى حماده عطا احمد40193
4535############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرضوى رمضان ابو عرب ابو العز40194
4436############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرضوى محمد رفعت عبد العال40195
ضان احمد هندى40196 4033############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرغده رم
4935############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرنا ايهاب عبد الحميد على40197
7753############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرنا حماده حمودى عبد الجواد40198
7960############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرنال حسان مصطفى السيد40199
7550############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرندا ايمن احمد احمد40200
7756############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقرويدا محمد حجاب جاد الرب40201
6940############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقريم اشرف احمد عبد الاله40202
6035############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقريهام السيد احمد جوده عبد الظاهر40203
5530############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقريهام خلف هللا سالمان محمد40204
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5131############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقريهام صالح محمد احمد40205
6334############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقريهام عبد العاطي محمد عبد الاله40206
7353############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقزمزم حماده صالح محمد40207
ريا محمد عبد الجواد40208 7750############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقزهراء زك
6231############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقزينب احمد اسماعيل احمد40209
7153############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقزينب السيد عبد الحميد حسن40210
7858############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقساره بدوي حلمي زيدان40211
78.558############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقساره محمد عثمان محمود40212
6936############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقسحر احمد حسن عبد الغنى40213
5430############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقسلمى احمد علي عبد السالم40214
7757############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقسلمى احمد محمود عبد العزيز40215
78.547############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقسلوى محمود محمد احمد40216
7142############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقسماح الجارحى فهمى عبيد هللا40217
7238############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقسيرينا صفوت وديع شنوده40218
6034############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقشاهنده السيد مصطفى السيد40219
د محمد احمد40220 6535############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقشروق ابوزي
5940############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقشروق السيد على محمود40221
5533############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقشروق صبري احمد موهوب40222
7446############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقشرين جمال سمير سالم40223
6938############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقشهد عبد العزيز السيد يوسف40224
5635############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقشهد عصام جاد الرب السيد40225
5935############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقشهد على كمال عز40226
7646############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقشهد محمد احمد شحاته40227
5231############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقشهد مدحت محمد مسعود40228
6334############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقشهد ناصر زهران ابراهيم40229
7353############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقشيماء جالل محمد حموده40230
6638############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقشيماء حمدي احمد علي40231
5130############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقصابرين حفظى جعفر محمد40232
7456############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقصفا عطا احمد حسين40233
6944############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقصفاء احمد عبده علي40234

(775)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

6946############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقصفاء جمال عبد العزيز احمد40235
7449############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقعبله رافت رشدي احمد40236
5433############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقعبير اسعد فؤاد احمد40237
8059############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقعبير جمال احمد محمد40238
7758############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقعبير جميل ثابت الصيد40239
4937############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقعبير علي محمد حموده40240
7638############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقعبير هاني صبري السيد40241
6034############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقعزه طه ابو اليمين ابراهيم40242
00############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقعال زين العابدين عبد الحميد محمد40243
7441############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقعلياء العارف احمد محمود40244
6142############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقغاده رجب الزهرى ابو المجد40245
00############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقغاده رجب على الضبع40246
ضان حسين احمد40247 4030############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقغاده رم
6539############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقغاده عبد الباسط عارف عبد الرحيم40248
7550############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقغاده قدرى حمدان عبد الموجود40249
7549############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقفاطمه الزهراء اشرف حسن محمد40250
7753############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقفرحه اشرف بهى الدين عبد الاله40251
5438############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقفرحه السيد احمد عبد الرحمن40252
6435############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقفرحه جمال محمود جاد الرب40253
4935############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقفرحه حسن عنتر احمد40254
4632############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقفرحه حشمت امين احمد40255
5342############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقفرحه حشمت محمد الشافعى40256
5135############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقفرحه فرغل الديب حماد40257
5335############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقفرحه محمد عبد الحمد عبد السالم40258
6135############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقفلاير الضبع خليفه تمام40259
4739############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقفيفيان عدلى بخيت موسى40260
7346.5############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقفيفيان مكرم سمير سعيد40261
6437############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقكاترين رشدى عشم يسى40262
5934############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقكاترين نبيه عبده جبره40263
5033############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقكريمه خليل الديب ابراهيم40264
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7453############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقلورا صابر ملك جبره40265
4237############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقماجده كمال احمد زهران40266
7444############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمارتينا رومانى جاد جاد هللا البشراقى40267
8060############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمارى بخيت لوقا بادير40268
7250############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمارينا فرج ملك سيف40269
5837############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمارينا هانى فريد يوسف40270
5133############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمرسا حنا ماهر بطرس40271
7040############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمرفت سامي خلف عزيز40272
7559############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمرنا سمير نصر مرزوق40273
6740############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمريم حشمت فرغل على40274
5931############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمريم شريف صبحى مصطفى40275
7960############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمريم شعبان عبد الاله مدكور40276
5236############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمريم عاطف حسن عبد المجيد40277
78.560############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمريم محمود نصر محمد40278
5936############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمريم ناجى موسى جيد40279
6134############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمريم هانى موسى ايوب40280
6741############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقملك احمد محمود عبد الاله40281
6648############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقملك حامد حمودي عبد الجواد40282
7445.5############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمنار احمد مختار محمد40283
4532############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمنار الديب حامد شعيب40284
7758.5############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمنار حماده احمد محمد40285
4542############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمنار حماده محمود محمد40286
7247############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمنار صبرى مهران تمام40287
4838############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمنار عزت محمد عبدربه40288
4234############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمنار كارم عطيفي ابو المجد40289
7756############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمنار مشهور كمال الدين محمد40290
7652############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمنال عطا ثابت ابوضيف40291
6843############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمنه احمد ابراهيم عبد المجيد40292
6139############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمنه هللا عبد السالم محمد محجوب40293
7760############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمنه النميرى حمدون فرغل40294
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6445############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمنه عاصم مهنى بخيت40295
6446############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمنه محمد ابو العز عبد السالم40296
4831############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمنه ناجى رمضان ابو الوفا40297
5041############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمنى صالح احمد زيدان40298
7147############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمنى مجدى ناصر خير40299
00############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمنى ناصر حامد ابراهيم40300
6848############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقموروال مرزوق نصري جندي40301
6849############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمي محمد طه السعيد محمد40302
00############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقمياده حمدى ممتاز طوسون40303
7349############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقميرنا حنا بخيت وهبه40304
7253############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقميره وديع بخيت موسى40305
5031############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقناديه محمود احمد محمد40306
4634############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقناريمان احمد علي عبد الغني40307
5534############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنانسى فوزى عبد الحميد ادم40308
5634############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنانسى نعيم فكرى جبرائيل40309
6134############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقناهد محمد نصر احمد40310
5034############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنجالء فتحى ابو المجد زيدان40311
4830############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنحمده محمد على حسين40312
6031############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقندا البسيونى عبد العزيز عبد الصمد40313
5934############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقندى جمال احمد محمد40314
6534############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقندى جوده منصور قالده40315
5335############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقندى عصام عطيفى محمود40316
7658############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقندى محمد احمد محمد40317
7151############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقندى محمد عاطف علي40318
4633############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقندى محمد فوزى عبد الجواد40319
4931############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقندى ممدوح ابراهيم عبد الهادى40320
5433############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقندى ناصر الديب عبد المجيد40321
5232############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنرمان رمضان عبد الاله الزهري40322
5935############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنرمين منعم جادالسيد مصرى40323
6432############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنسمه حماده حسن محمد40324
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4932############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنسمه مدحت عبد الرحمن جميل40325
5835############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنسمه مصطفى علم الدين عبد الواحد40326
6836############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنشوى معتمد الزوكى حمدون40327
7235############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنهله ناصر البدري همام40328
5632############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنورا انور حامد على40329
6032############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنورا صبرى موهوب الضبع40330
6744############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنورا محمود علي احمد40331
00############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنورا هيبه فهمى محمد40332
6539############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنوران رمضان حسن المهدي40333
5838############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنورهان احمد علي عبد الغني40334
4934############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنورهان احمد محمد زيدان40335
5235############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنورهان الديب حسن مصطفي40336
6650############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنورهان ايهاب بكر ميخائيل40337
6738############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنورهان بخيت حمدان شحاته40338
7257############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنورهان خلف على عزالدين40339
4730############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنورهان شحاته منصور السيد40340
7552############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنورهان طارق حشمت عبد الغني40341
ان على السيد حسين40342 6635############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنوره
5734############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنيفين اسعد شنوده حبشى40343
6134############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقنيفين نصيف بخيت فاضل40344
4733############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقهاجر السيد على مدكور40345
ه40346 6933############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقهاجر خالد محمد عبد رب
6634############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقهاجر عاطف ابراهيم صالح40347
5632############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقهاجر محمد السيد عبد الاله40348
7457############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقهاجر محمد تمام اسماعيل40349
00############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقهاله عصمت لطفى همام40350
7958.5############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقهايدى ممدوح عبد الحفيظ احمد40351
7037############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقهبه جمال رشدى محمد40352
78.539############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقهبه محمود سلمي اسماعيل40353
5332############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقهدى جمال محمد احمد40354
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78.560############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقهدى محمد محمد عبد السالم40355
7532############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقهدى محمود محمد حسين40356
7554############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقهدير احمد على بخيت40357
7958############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقهدير حسن محمد حسن40358
5632############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقهدير راشد عباس اسماعيل40359
4532############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقهناء انور حامد علي40360
5134############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقهناء حامد حافظ محمود40361
4838############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقهيام احمد محمود محمد40362
5536############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقورده زكريا ابراهيم على40363
7858.5############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقوسام حماده محمد احمد40364
7958############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقوفاء على سالم حسين40365
4935############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقوالء اسامه صابر محمد40366
7233############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقوالء حسن محمد حسن40367
6741############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقيارا صالح عبد الحميد محمد40368
7960############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقيارا فؤاد عبد الاله محمود40369
ل عبد الباقى احمد40370 78.559.5############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقيارا وائ
7958############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقياسمين احمد مصطفى احمد40371
5136############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقياسمين ضيفى همام عثمان40372
79.560############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقيوستينا سامى وليم جرجس40373
ع40374 7255############ساقلتةالثورة االعدادية بسفالقيوستينا طلعت فتحى ودي
6438############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقابشوي جاد صبحي قالده40375
6137############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقابنوب هاني لبيب فلتس40376
7751############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقاحمد الصيد عبد العزيز عبد المجيد40377
5938############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقاحمد رمضان صالح ابو اليمين40378
8059.5############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقاحمد رمضان محمد عبد العزيز40379
6238############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقاحمد عمر حسين حمدون40380
5736############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقاسالم رجب عثمان السيد40381
78.553############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقاشرف ممدوح احمد محمد40382
8058############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقالمعتصم باهلل علي محمد علي40383
8043############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقتوماس الروماني وليم زكري40384
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78.548############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقحاتم علي محمود اسماعيل40385
7341############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقحماده محمد كامل حسين40386
8058.5############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقزياد السيد محمد عبد الرحيم40387
7854############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقطه محمد احمد عبدربه40388
7050############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقعبد الحميد وحيد عبد الحميد على40389
7251############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقعبد الرحمن حماده صبري عبد الغني40390
78.557############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقعبد الرحمن خالد حلمي عثمان40391
5444############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقعبد الرحمن محمد عبد الحميد محمد40392
7759############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقعبد هللا عطا قدري امين40393
7046############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقعبد هللا كرم بهى الدين عبد الاله40394
6246############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقعبد هللا هيبه فهمى محمد40395
7656############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقعلى محمود اسماعيل هاشم40396
7158############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقعماد عطا احمد ابو العز40397
7860############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقعمر خالد احمد تمام40398
6156############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقعمر رمضان جابر امين40399
6048############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقفوزى محمد عبد الحميد محمد40400
6550############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقمحمد ابوزيد فتحي عبد العزيز40401
6954############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقمحمد اسماعيل احمد حجاب40402
7056############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقمحمد الديب على احمد40403
7860############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقمحمد شعبان محمد عبد الاله40404
7245############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقمحمد عصام لطفي همام40405
7456############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقمحمد همام السيد عبد الرحيم40406
5454############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقمحمد ياسر محمد جادالكريم40407
6136############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقمحمود كريم عطيه حسين40408
6455############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقمحمود محمد بهى الدين مهنى40409
7652############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقمهند عمر ناصر السيد40410
5947############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقنور االسالم حسن جاد الرب عبد الجواد40411
7760############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقياسر اشرف حلمي عثمان40412
6957############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقيوسف احمد فوزي محفوظ40413
5651############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقيوسف فتوح خلف ابوحمادي40414
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6452############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقامنيه عادل ثابت خليفه40415
5948############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقامنيه عادل فاروق حامد40416
6153############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقايه الضبع فهيم امين40417
6054############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقايه عطا احمد ابو العز40418
6847############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقخلود رافت خلف هللا محمد40419
5946############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقداليا اسعد صبحي قالده40420
6651############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقداليا محمد حمدي محمد40421
4242############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقدميانا فوزي معوض سعد40422
6146############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقرضوى محمود احمد جاد الرب40423
7657############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقسماح ماهر كمال هاشم40424
7150############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقشهد علي احمد عباس40425
5843############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقعلياء عادل محمد عبد المنعم40426
5135############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقفاتن حشمت همام احمد40427
6141############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقفاطمه حماده قدري امين40428
7652############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقمريم احمد جابر ابوضيف40429
راهيم فاضل40430 6748############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقمريم ناجي اب
5635############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقمنار صبرى محمد احمد40431
7860############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقمنه اسامه احمد عبد هللا40432
7656############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقمنه حمودي صابر احمد40433
7453############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقمنه عاطف محمد احمد40434
6644############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقنجالء زكريا حجازي حسين40435
5038############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقندا جمال احمد الزهري40436
6845############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقندا محمد بهى الدين مهنى40437
4833############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقنسمه امام ثابت خليفه40438
4336############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقنعمه الضبع عثمان عبد القادر40439
7145############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقنورا احمد حمدي عبد العزيز40440
6545############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقهايدي هاني ناجي علي40441
7553############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقهيام عمادالدين محمود همام40442
5445############ساقلتةمصر الخير االعدادية بسفالقوالء قدري تعلب السيد40443
6752############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىابراهيم عالء عيد راسم40444
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5146############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىاحمد البدري عبد الفتاح هاشم40445
7959############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىاحمد حسن عبد الفتاح مهران40446
5444############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىاحمد حمدي صدقي محمد40447
6743############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىاحمد سعيد محمد ابوضيف40448
7153############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىاحمد سليمان نظمي محمد40449
7357############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىاحمد عالء رمضان احمد40450
79.559############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىاحمد علي لطفي ابوطالب40451
7752############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىاحمد عوني احمد حافظ40452
7250############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىاحمد فتح هللا الزير احمد40453
7857############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىاحمد محمد الشافعى احمد40454
7252############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىاحمد هانى فيصل عبد الوهاب40455
7145############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىاسالم محمد عبد العال محمود40456
5648############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىاشرف فراج عبد الجواد جمعه40457
7353############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىالحسين عادل فؤاد عاطف40458
7143############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىايمن صابر عبد المتجلى جادالكريم40459
7756############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىتوفيق عصام محمد صابر40460
7758############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىجابر صالح جابر بخيت40461
6543############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىجابر فتحى جابر بخيت40462
7656############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىجرجس قديس عبد الباقى معوض40463
7042############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىجمال عبد الناصر محمد ابو شامه40464
6041############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىحسن صابر رمضان محمد40465
7346############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىخالد رفعت صدقى محمد40466
ب متولي محمد40467 ريا رج 7544############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىزك
5635############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىشريف ابو الجنيدى فايز شرف40468
4735############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىعبد الجواد محسن عبد الجواد جمعه40469
4536############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىعبد الحليم بخيت فراج عبد الحليم40470
عبد40471 الرحمن ابوخطوه عبد الرؤف 6938############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىابراهيم
8058.5############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىعبد الرحمن عادل بكر محمد40472
7249############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىعبد الرحمن عوني احمد حافظ40473
6742############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىعبد العظيم عالء عبد العظيم محمد40474
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7241############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىعبد اللطيف محى الدين عبد اللطيف السيد40475
7338############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىعبد هللا على السيد عبد الحافظ40476
4937############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىعبد هللا علي عبد هللا محمد40477
7351############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىعلى عبد العال على صابر40478
4237############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىعلي حسانين عبد المولى احمد40479
5337############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىعمر محمود احمد ابوضيف40480
78.558############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىعمرو منتصر ابو الخبر محمد40481
4941############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىفارس سالم السيد عبد الحافظ40482
7545############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىكريم قدري صدقي محمد40483
5943############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمحمد البدري عبد الصبور محمد40484
5137############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمحمد حامد فتحى احمد40485
6047############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمحمد حسن عبد هللا حسن40486
5547############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمحمد خليفه عبد الشفوق سعداوي40487
7857############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمحمد رافت مختار احمد40488
5851############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمحمد رجب الشاذلي الحداد40489
5345############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمحمد شعبان عوض قبيصي40490
6647############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمحمد عبد المنعم فتحى عثمان40491
7753############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمحمد عالء ابو الخير محمد40492
6743############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمحمد على الزنباعي احمد40493
5846############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمحمد على مناع عبد الخالق40494
6242############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمحمد عمر سعيد محمد40495
5147############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمحمد مرتضى رفاعي احمد40496
5438############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمحمد منتصر محمد احمد40497
5445############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمحمود عبد العزيز عدلى حسن40498
5545############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمحمود محمد احمد عثمان40499
7755############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمحمود محمد فراج احمد40500
7252############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمصطفى محمد سليمان مرسي40501
5147############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمؤمن محمود السيد عيد40502
5045############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىهمام فرج عارف شحات40503
يوسف40504 عبد الناصر عبد الحافظ شيبه 6846############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىالحمد
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5541############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىاسماء السيد عبد العظيم خلف هللا40505
6150############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىاسماء فيصل السيد ابو شامه40506
8059############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىالزهراء عبد الفتاح السيد فرغل40507
7859############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىالشيماء صفوت سعد شرف40508
7351############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىالفت فتح هللا عبد الرؤوف ابراهيم40509
7139############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىالهام سعد منازع محمد40510
60.544############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىامانى سلمان صابر بخيت40511
5540.5############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىامانى ممدوح حجازي السيد40512
7955############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىايمان احمد عزمى محمد40513
7652############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىايمان حسن بخيت حسن40514
7759############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىايمان معتصم احمد حافظ40515
4647############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىايه السيد فضل هللا السيد40516
7856############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىايه عادل محمد جمعه40517
5840############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىبوسي ممدوح حجازي السيد40518
7558############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىحبيبه رضا محمد عبد العال40519
5844############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىحسناء بهلول فهمي بهلول40520
7649.5############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىخلود عبد المالك محمد ابوخليل40521
6539############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىرانيا فريد شوقي محمد40522
4434############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىرحاب حسام محمد ابوضيف40523
5945############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىساميه عبد الستار محمد مناع40524
5446############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىسعاد اكريم عبد الاله بخيت40525
7654############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىشيماء عاشور عبد العظيم محمد40526
7660############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىغاده محمد طه جادالرب40527
5253############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىفاطمه سويسى فؤاد محمد40528
4649############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىفاطمه فرج هللا عبد اللطيف احمد40529
6655############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىفرحه راضي عبد العظيم ابراهيم40530
ى فتحى احمد40531 7449############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىلطيقه الشاذل
7053############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمرفت شكل احمد صابر40532
6250############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمنى كامل محمود حسين40533
6952############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمنى محمد فرج حسان40534
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7656############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىندى حجاب عز محمد40535
5336############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىنهى شعبان محمد الشطورى40536
6241############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىنورا شمس احمد شمس40537
4437############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىنورهان جالل السيد عوض40538
س محمد40539 5249############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىهاجر محمد ادري
6245############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىهناء على محمود جادالرب40540
5755############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىهيام محمد صابر ابراهيم40541
7551############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىياسمين الزاهرى لطفي ابوطالب40542
6147############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةابراهيم حسن جابر السيد40543
7349############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةالسيد محمود السيد زيد40544
7544############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةطارق البدراوي صابر احمد40545
عبد40546 الراضي رشدي عبد الراضي عبد 7453############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةالاله
78.560############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةعبد الرحمن الحامدي محمد عبد الجواد40547
6253############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةعبد الرحمن خليل احمد ابورحاب40548
5649############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةعبد الرحمن عبد االول دياب حسانين40549
5040############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةعبد العظيم ضاحي ابوشامه محمد40550
5140############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةعبد الوداود عبد الواحد السيد عبد الغفار40551
6646############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةعلي عبد الفتاح علي اسماعيل40552
4840############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةعلي محمد صابر عبد الحميد40553
7858.5############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةعلي محمود عبد العال عبد الراضي40554
6843############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةعمر احمد عبد الصبور احمد40555
6943############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةمحمد احمد محمد مهران40556
5243############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةمحمد جالل احمد سليمان40557
7654############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةمحمد علي صبري محمد40558
7755############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةمحمود حمزه جعفر عبد الخالق40559
6442############ساقلتةنجع الحمدية االعدادية سعد بكري عرابي مصطفي 40560
5847############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةمصطفي الحامدي فاروق تمام40561
7357############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةمهند علي عمر عبد الخالق40562
5748############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةيوسف ابراهيم عبد الحميد محمد قطب40563
5742############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةيوسف حاتم عبد الفتاح السيد40564
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7356############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةاحسان طلعت محمد الحامدي40565
7356############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةاسماء حسن سعد عثمان40566
6752############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةايمان صادق محمد السيد40567
7659############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةبسمه محمد احمد الحامدي40568
7059############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةحنين يوسف احمد محمد40569
7454############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةخلود عالم حسن محمد40570
6753############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةدينا عبد هللا منصور حسن40571
6450############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةرحمه خليل احمد ابورحاب40572
7458############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةرقيه عبد الناصر حسن محمد40573
6250############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةسلمي عادل خلف السيد40574
7458############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةسهام سعيد ابراهيم فرغل40575
7254############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةسهيله كامل عزالعرب الشطوري40576
7052############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةغاده رجب حسين علي40577
7357############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةفاطمه محمد حسانين مهني40578
7357############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةمنار جمال احمد الحامدي40579
7453############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةمنه فرج هللا محمود عبد الاله40580
5849############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةمنه كامل جابر مدكور40581
4942############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةنسمه رمضان بكري عرابي40582
5139############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةنهي شعبان السيد حسنين40583
7358############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةنورهان باسم محمود فرغل40584
4936############ساقلتةنجع الحمدية االعداديةهايدي هاني رجب السيد40585
4938############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةابانوب جرجس حبيب الديب40586
6155############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةاحمد اشرف صبرى احمد40587
5044############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةالسيد البسيونى السيد محمد40588
7358############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةالسيد صابر على ادريس40589
7560############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةانطون هانى عزيز عطا40590
7051############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةبيتر ناصر صبري جوده40591
7256############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةخالد نظمى محمد عبد هللا40592
7449############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةخير مسعود عبد هللا سيدهم40593
5447############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةرضا وائل عبد المحسن احمد40594
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5642############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةرمضان خليفه حسب هللا ابو زيد40595
7055############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةزكريا ايوب صبره ابوسيف40596
6750############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةشنوده حشمت سرجيوس لوندى40597
7256############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةشنوده كامل وهبه قلته40598
5950############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةعبد هللا بهلول عبده احمد40599
7157############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةعالء احمد السيد فراج40600
7258############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةفارس صالح محمود محمد40601
7556############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةفهد اسماعيل محمد علي40602
ت قديس جبره40603 5548############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةكيرلس راف
7858############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةمترى ملك مترى صادق40604
6552############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةمحمد عاصم صبرى احمد40605
7051############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةمحمد عاصم محمد محمد40606
4448############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةمحمد عمر عبد النبى مهدى40607
6754############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةمحمد فولى محمد حيسن40608
5946############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةمحمود عبد العال احمد محمد40609
7456############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةمحمود يوسف محمد ادريس40610
6145############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةمروان حسين ابو عوف على40611
5351############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةمصطفى على رشدى البدرى40612
5243############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةمؤمن عبد العظيم حامد السيد40613
6949############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةمينا رفعت شنوده حليم40614
5050############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةوليد عامر عبد النبى مهدى40615
6955############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةيسى يونان جندى شحاته40616
6247############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةيوسف اسامه صفوت حلمى40617
7454############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةيوسف بخيت جاد فهمى40618
7856############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةاسماء على مهران مهدى40619
6453############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةاسماء ماهر رمضان السيد40620
6549############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةاميره فتوح عوض مجلع40621
7152############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةامينه صالح ضيف هللا سليمان40622
7445############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةايه صالح حامد السيد40623
7250############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةدعاء فاروق عاطف احمد40624
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6950############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةرحمه شعبان مطاوع محمد40625
7453############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةريموندا رومانى رمزى شاكر40626
7252############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةشاهيناز ايمن الضبع مخلوف40627
5243############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةكوثر على محمد سباق40628
6750############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةمارى سعد لميع صابر40629
6757############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةندى على عثمان عبد الاله40630
6456############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةندى مختار عبد هللا احمد40631
7554############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةنسمه عبد الحميد عبد هللا محمد40632
6748############ساقلتةحسن العمدة االعدادية بنجوع الرياينةنورا جمال حسنى على40633
راهيم صابر خليفه احمد40634 6246############ساقلتةالحاجر االعدادية بنيناب
6041############ساقلتةالحاجر االعدادية بنيناحمد اشرف احمد صابر40635
7247############ساقلتةالحاجر االعدادية بنيناحمد الحسين محمد احمد40636
6039############ساقلتةالحاجر االعدادية بنيناحمد السيد احمد الليثي40637
6741############ساقلتةالحاجر االعدادية بنيناحمد السيد احمد امين40638
7956############ساقلتةالحاجر االعدادية بنيناحمد السيد طه احمد40639
5435############ساقلتةالحاجر االعدادية بنيناحمد حسنين اسماعيل هريدي40640
6237############ساقلتةالحاجر االعدادية بنيناحمد خالد صابر السيد40641
6440############ساقلتةالحاجر االعدادية بنيناحمد رشدي رجب محمد40642
4534############ساقلتةالحاجر االعدادية بنيناحمد صبري صالح صبره40643
4934############ساقلتةالحاجر االعدادية بنيناحمد عارف عبد الصبور احمد40644
6343############ساقلتةالحاجر االعدادية بنيناحمد فتحي السيد اسماعيل40645
6942############ساقلتةالحاجر االعدادية بنيناحمد محمد كامل صبره40646
7851############ساقلتةالحاجر االعدادية بنيناحمد مؤمن السيد عبد الباسط40647
6839############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينادهم صبرى محمد عبد العال40648
5741############ساقلتةالحاجر االعدادية بنيناسامه احمد عبد الراضي مهران40649
78.558############ساقلتةالحاجر االعدادية بنيناسالم عابدين محمود احمد40650
7959############ساقلتةالحاجر االعدادية بنيناسالم عالء الضبع السقطي40651
7657############ساقلتةالحاجر االعدادية بنيناسماعيل عبد الصبور البدري موسي40652
4935############ساقلتةالحاجر االعدادية بنيناشرف كرم عبد الصابور محمد40653
5148############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينالسيد احمد مخلوف احمد40654
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7252############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينالسيد فرج احمد عبد النعيم40655
7658############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينبالل حارس السيد عبد الاله40656
5337############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينبيشوي حليم امين عبد هللا40657
6044############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينجالل عبد الوهاب جالل عبد الوهاب40658
5343############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينجمال على اسماعيل احمد40659
6450############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينجمال محمد جمال حافظ40660
6753############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينحاتم احمد الديب مرسي40661
7560############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينحسام لظمي محمود محمد40662
5647############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينحسن السيد بدوي علي40663
6146############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينحسن محمد خلف هللا مطاوع40664
5946############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينحسن محمد خلف عثمان40665
5442############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينحسن نبيل حسن علي40666
6345############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينحسين مصطفى حسن محمد40667
5550############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينخالد عبد الاله السيد محمد40668
6956############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينراشد محمد راشد عبد الحميد40669
7758############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينزياد صبري حامد سليم40670
6748############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينسامح عادل محمد منازع40671
6247############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينشريف عثمان صبري ابو الحمد40672
6653############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينصابر محمود محمد عبد العال40673
5441############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينصبره فؤاد صبره محمد40674
6552############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينعبد الرحمن السيد عثمان احمد40675
4738############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينعبد الرحمن سعد احمد ابوزيد40676
5439############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينعبد اللطيف صابر عبد الطيف محمد40677
7558############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينعبد الوهاب محمود الزهري احمد40678
7357############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينعالم ممدوح السيد علي40679
4742############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينعلي محمد حسين محمد40680
4944############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينعلي محمد صبري ابو الحمد40681
6252############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينعمر رمضان الضبع راضي40682
5243############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينعمر عاصم حمدي بكتاش40683
7355############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينعمر عبد الحفيظ محمد سليمان40684
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7145############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينعمرو خالد علي احمد40685
5144############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينفارس احمد بخيت حماده40686
5951############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينفارس محمد عبد الدايم عبد اللطيف40687
5047############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينفتحي عاصم عبد العال مهران40688
79.559############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينكامل ايمن كمال محمود40689
6654############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينكرم ايمن عبد الراضي ادم40690
6252############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمحمد ابو العال فؤاد صديق40691
7052############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمحمد احمد صابر السيد40692
8060############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمحمد ايمن مصطفى احمد40693
6541############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمحمد جمال امين السيد40694
5642############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمحمد حربى صالح فهمى40695
6553############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمحمد رفعت محمد فرج40696
7359############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمحمد ضاحي السيد هاشم40697
6846############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمحمد عبد الستار بكتاش محمد40698
5642############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمحمد علي ابراهيم شرقاوي40699
4735############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمحمد علي عبد الاله عثمان40700
6747############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمحمد مختار عبد العال عبد هللا40701
78.554############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمحمد مطاوع السيد مطاوع40702
7151############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمحمد ناجح محمد احمد40703
7753############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمحمد وحيد احمد عبد العال40704
6942############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمحمود حسني فاروق نورالدين40705
6544############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمحمود مختار محمود محمد صديق40706
6648############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمدحت يسري محمود السيد40707
6042############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمروان بغدادي بخيت عثمان40708
6151############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمروان فراج كمال احمد40709
صطفى احمد ثابت عالم40710 7655############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينم
7452############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمصطفي محمد ابو الحمد سالمان40711
5138############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمصطفي محمد خلف هللا مطاوع40712
6338############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمعاذ صبره خيري صبره40713
7259############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينموسي احمد بدوي هاشم40714
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6754############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمينا ابراهيم فتحي عطا40715
6344############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمينا صبحي كامل عبد المالك40716
6144############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينناصر صالح عبد البديع عبد الراضي40717
6052############ساقلتةالحاجر االعدادية بنيننور عادل ابراهيم السيد40718
4942############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينهشام عصام السيد علي40719
7055############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينوليد احمد امين السيد40720
79.559############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينيحي محمود عثمان عبد الاله40721
7858############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينيحيي احمد محمود السيد40722
5952############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينيوسف احمد سالم التونى40723
7658############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينيوسف احمد سلطان بخيت40724
4342############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينيوسف السيد جابر خليفه40725
6649############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينيوسف شعبان خلف هللا مطاوع40726
4455############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينيوسف علم فؤاد صديق40727
5343############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينيوسف فتحي غالي اسكندر40728
78.558############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينيوسف محمد السيد محمود40729
7040############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةاحالم عثمان احمد عثمان40730
6041############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةاسراء حسن السيد سليم40731
6949############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةاسراء عبد العال الصغير محمد40732
5437############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةاسماء عبد الظاهر شحاته مرسى40733
5739############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةاسماء محمود كريم مهران40734
6334############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةام كلثوم فتيحه احمد محمود40735
6744############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةامانى فاروق الضاحى السيد40736
6547############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةاميره ثابت احمد ابراهيم40737
5735############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةاميره زغلول صبرى ابو الحمد40738
6947############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةاميره صابر عبد العظيم السيد40739
6841############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةايات ياسر محمد احمد40740
5833############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةايمان سعد ابراهيم عبد الباسط40741
6449############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةايمان عبد العال فهمى محمد40742
4833############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةايمان عثمان السيد احمد40743
6344############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةايه محمد السيد محمد40744
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5234############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةبسمه صابر السيد محمد40745
5435############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةبسمه محمود احمد عبد ربه40746
7356############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةجميله احمد سليمان حسن40747
7252############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةجهاد محمد بدوي هاشم40748
6134############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةجيهان مكرم مخلوف قلدس40749
5840############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةحميده خالد خلف هللا احمد40750
6953############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةحنان طارق محمد على40751
6039############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةدنيا محمد رمضان محمد40752
6351############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةدنيا محمد يوسف احمد40753
7057############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةرانيا هاشم محمود محمد40754
6647############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةرحمه محمد عالم عبد المجيد40755
6849############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةرحمه ابراهيم احمد عبد اللطيف40756
5336############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةرحمه الحسينى على مهران40757
6955############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةرحمه عبد الاله السيد محمد40758
5736############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةرحمه محمود البدرى نجم الدين40759
6043############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةرضوه جمال عزمى خلف هللا40760
5742############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةرندا ثروت فرغل على40761
ين بخيت عطا امين40762 7653############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةروزال
4837############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةريم فتوح محمود احمد40763
6241############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةريهام احمد محمد حسين40764
5638############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةزينب حسن محمد احمد40765
6853############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةزينب هاشم عبد الحفيظ محمد40766
7653############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةساره على السيد محمد40767
7253############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةسهام سمير فرغل على40768
5140############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةسهى كرم رمضان احمد40769
7157############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةسهير ايهاب محمد احمد40770
5536############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةسوميه كمال صبره على40771
7256############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةشهد شعبان عبد الراضى السيد40772
6138############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةشهد ياسر مختار امين40773
7055############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةشيماء احمد محمود محمد40774
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5133############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةصابرين حامد الصيد محمد40775
4839############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةعزيزه عبد الهادى عثمان احمد40776
5135############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةعزيزه عيسى فوزى ويصا40777
6034############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةغاده سعد الديب محمد40778
6849############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةفاطمه السيد طه احمد40779
7555############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةفاطمه على محمد نصيب40780
7254############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةفاطمه فراج احمد محمد40781
5740############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةفوزيه كامل يوسف احمد40782
6139############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةكرستينا رافت حلمى عبد المالك40783
5937############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةكريمه نظمى محمود محمد40784
5333############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةلبنى عبد العزيز على احمد40785
5333############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةمرزوقه عزمى صبحى وهيب40786
5934############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةمريم كمال امين عبد هللا40787
6753############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةملك اشرف احمد عوض40788
5233############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةملك خالد جابر مهران40789
6448############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةمنه هللا احمد محمود محمد40790
5843############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةمنه تقاوى راضى حنا40791
6545############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةمنه زغلول عياد عوض40792
5040############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةمنه ضاحى فرغل على40793
6457############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةمنه محمد عبد الصابور احمد40794
5540############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةمنه نعيم فتوح فتحى40795
4931############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةمياده ابراهيم فكرى نجم الدين40796
صيد محمد40797 5437############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةميرفت عنتر ال
6048############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةنانسى سامى لوندى مكارى40798
5946############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةنبيله عاطف عبده الجندى40799
5942############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةنجالء عياد هندى عطا40800
6755############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةندى رفعت احمد محمد40801
6042############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةندى صادق عاطف احمد40802
4734############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةندى محمود على السيد40803
5454############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةنفيسه عبد العال محمود السيد40804
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4839############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةنورهان احمد محمود احمد40805
5949############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةنورهان صفوت مرسى عوض40806
5952############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةنورهان محمد اسماعيل احمد40807
5842############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةنورهان نشات ابراهيم الدسوقى40808
5639############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةهبه عادل ابو الحمد سالمان40809
5635############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةهبه كمال زاكى هرمينا40810
7253############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةياسمين عبد الاله محمود طلب40811
5937############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىاحمد ابوزيد احمد بخيت40812
5834############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىاحمد حفظى عزت زناتى40813
4838############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىاحمد ربيع التعلب تهامى40814
6650############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىاحمد عبد السافي زكي محمود40815
7555############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىاحمد عصام عدلى على40816
7757############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىاحمد عمر فاروق محمد40817
6843############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىاحمد عمر يونس عبد هللا40818
7041############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىاحمد كالم احمد محمود40819
5942############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىاحمد محمد حفني رشوان40820
6744############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىاحمد محمود همام السيد40821
6540############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىاحمد هاشم محمد عبد الرحيم40822
6041############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىاسامه عاصم عبد الستار محمد40823
6336############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىاسالم رمضان غتح هللا غبد الحافظ40824
5637############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىامجد نزيه احمد مرسي40825
5938############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىبهاء اشرف محمد احمد40826
7152############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىحازم حفنى احمد حسن40827
7152############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىحامد عبد الستار حامد راتب40828
6249############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىحسام السيد علي عبد العال40829
5038############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىحسين محمد احمد محمد40830
6345############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىسيد احمد فتح هللا احمد40831
6237############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىشهاب محمد حفظى ادم40832
6536############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىصابر راوى محمد عبد العال40833
7455############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىعاصم عادل احمد عبد المجيد40834
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7247############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىعبد الرحمن صيرى عبد العال حفنى40835
7153############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىعبد الرحمن عرفه احمد امين40836
5434############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىعبد الستار السيد عبد الستار محمد40837
5334############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىعز الدين محمد ابراهيم محمد40838
6449############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىفارس محمد ابو الفضل احمد40839
5134############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمحمد بهجت نادي عبد الحفيظ40840
6133############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمحمد جمال تهامي محمد40841
7139############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمحمد حسام احمد عبد المقصود40842
7041############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمحمد سالمان احمد بيومي40843
7754############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمحمد على فاروف محمد40844
202############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمحمد فريد عثمان محمود40845
5540############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمحمد فنحى الشاذلى سليمان40846
7957############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمحمد كمال عبد النعيم عبد المنعم40847
5336############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمحمود عالء صابر مهدى40848
6137############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمحمود محمد عبد الرازق الحداد40849
6735############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمروان صالح عثمان محمود40850
5736############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمصطفى مخلوف صابر احمد40851
7651############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمصطفي صالح علي محمد40852
4631############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمصطفي علي فؤاد احمد40853
5634############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمعتز احمد احمد عابدين40854
6934############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمعتز راضى السيد ابو اليزيد40855
5332############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمهاب محمد عبد الحفيظ محمد40856
7336############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمؤمن سامى الضبع محمود40857
7848############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىهاني رشاد عبد العظيم علي40858
5033############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىوليد عوض شحاته محمد40859
7232############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىيوسف احمد عبد الرازق الحداد40860
5833############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىيوسف محمد سليمان عمار40861
7643############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىيونس عبد هللا يونس عبد هللا40862
6232############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىاسراء تمام قرنه همام40863
7035############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىاسراء حازم احمد عبد المجيد40864
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7533############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىاسراء ناصر عبد الحكيم محمد40865
4434############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىاسماء فوزى نظير محمد40866
6034############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىامنيه ايمن انور احمد40867
5132############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىاميره ممدوح محمد جابر40868
7433############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىانجى عالء عبد المعز هاشم40869
6538############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىانجى عالء عليان سليمان40870
6534############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىايمان عبد الرحيم عوض سالمه40871
7436############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىايمان محمود فرغل برعى40872
5334############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىايه السيد حسن السيد40873
6337############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىايه عادل نظير محمد40874
6245############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىايه عالء عليان سليمان40875
7751############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىتغريد محمد احمد محمد40876
5943############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىحنان ابراهيم محمد احمد40877
ي ابو الحمد40878 7241############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىداليا راضي الوردان
5237############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىدنيا السيد حسن السيد40879
5343############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىدينار رفعت محمد حمودى40880
79.556############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىرحاب صالح عليان علي40881
7148############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىرحمه طلعت عبد الرحمن عبد المجيد40882
7140############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىرضا احمد عبد الراضى احمد40883
6840############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىرضا فرج احمد سليمان40884
و الفتوح40885 ا محمد على اب 6139############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىرن
6136############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىروضه محمد عبد الحفيظ عبد الغنى40886
م محمد على ابو الفتوح40887 7037############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىري
هام صالح عبد النعيم عبد المنعم40888 7651############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىري
6338############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىسحر منتصر عارف عاطف40889
5439############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىسعاد السيد سلينى احمد40890
6743############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىسماح عايد احمد حسن40891
4030############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىسهيله ابو القاسم عبد الفضيل عبد الرحيم40892
4935############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىشاديه احمد احمد فاضل40893
6542############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىشاهنده ياسر ابو الفتوح محمد40894
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7958############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىشهد رمضان عبد الصبور البدرى40895
7442############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىشيماء سعد عبد الفتاح رفاعى40896
5843############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىشيماء نبيه احمد سليمان40897
7536############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىكريمه فرج محمد السيد40898
79.555############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىلمياء احمد عزمى ابو بكر40899
5334############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمرفت سمير كامل عويس40900
7857############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمريم محمد فتح هللا عبد الفتاح40901
7353############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىملك محمد حمدى احمد40902
7249############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمنه هللا عادل سالم عبد العال40903
5439############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمى حازم صالح على40904
5034############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىندا سليمان احمد محمد40905
7548############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىندى عبد العال سالم عبد العال40906
5441############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىنسمه محمود البدرى محمود40907
5042############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىنورهان عبد الستار حامد عطيه40908
6141############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىهناء سلمان يونس عبد هللا40909
6140############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىياسمين عرفات محمود محمد40910
7143############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىياسمين محمود احمد جاد الكريم40911
5339############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىاحمد حسنى عبد الاله سليمان40912
7035############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىاكرم محمد الصغير سليمان40913
4334############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىبركات سليمان صابر سليمان40914
7242############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىجابر عبد العال جابر على40915
4030############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىطارق محمد عاطف محمود40916
6138############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىعبد الرحمن خالد عبد الرحمن السيد40917
6739############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىعبد الرحمن محمود عبد الرحمن محمود40918
7044############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىماهر همام عاطف محمدين40919
4939############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىمحمد عبد الستار حامد طه40920
6942############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىمحمود محمد محمود عبد الرحمن40921
4935############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىاسراء فارس سليمان عبد النعيم40922
7342############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىاالء صالح حسن السيد40923
7749############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىايه رشاد محمد السيد40924
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7145############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىايه رفعت فرج عبد الواحد40925
5637############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىخلود خالد الضبع معبد40926
7957############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىدعاء عادل احمد محمود40927
4733############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىدنيا زين العابدين سليمان عبد النعيم40928
7750############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىراندا حنفى صالح معبد40929
7640############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىرانيا نصحى حامد سويلم40930
5340############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىزينب صبرى ابراهيم نور الدين40931
6949############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىعبير احمد ابوبكر احمد40932
7551############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىلمياء محمد محمود محمد40933
7852############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىهبه محمد عبد الغفار عبد الرحمن40934
ريا وهبه عطي40935 5143############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىابانوب زك
5048############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىابانوب منير سمير جريس40936
5550############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىاحمد عبد الخالق عبد الرشيد عبد الباسط40937
5647############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىاحمد مجدي ابو الحمد عبد المعبود40938
6442############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىاسالم احمد ماهر الورداني40939
6450############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىاميل مينا كمال عبد المسيح40940
6552############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىبسام رافت فلتس جندي40941
6252############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىبوال نادر لويز ذكري40942
6551############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىحماده راشد التوني عطا هللا40943
7151############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىزهري عبد الراضي زهري منصور40944
5346############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىسالمه عبد الراضي حسني السيد40945
5439############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىشنوده سراج سلوانس جرس40946
7249############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىعبد الرحمن عبد الفتاح عبد الشافي محمد40947
6849############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىعبد الرحمن فرغل الزهري احمد40948
7255############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىعلي صبري محمد عبد الجيد40949
7358############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىعلي محمود محمد يونس40950
7156############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىعمرو محمود الديب محمود40951
6340############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىمجدي رفعت حلمي صالح40952
6146############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىمحمد احمد السيد بدوي40953
6943############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىمحمد احمد محمد السيد40954

(799)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

6335############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىمحمد عبد الحكم علي عوض هللا40955
6337############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىمحمد عبد الظاهر عطيه محمد40956
6336############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىمحمد محمود علي السيد40957
6837############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىمحمد مصطفي محمد السيد40958
5533############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىمحمود عبد الفتاح محمد بخيت40959
5636############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىمحمود عبد اللطيف عطيه محمد40960
5132############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىميالد حازم رافت فلتس40961
5736############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىمينا جمال سويرس جرس40962
6540############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىمينا حنا نظمي بشري40963
4636############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىمينا وحيد عوض عزيز40964
4641############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىيوحنا جمال ايوب فوزي40965
7460############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىاستير روحي لمعي نصر40966
6534############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىاسراء عبد المجلي خلف بدوي40967
5234############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىاسماء جمال منصور محمد40968
5134############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىاسماء عبد المجلي خلف بدوي40969
5634############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىاغابي جورج الديب بطرس40970
5732############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىاماني حلمي بطرس حنا40971
4636############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىامينه داود عبد الرشيد عبد الباسط40972
5138############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىانجي خالد الفي فهمي40973
6545############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىانجي صبحي صبري متي40974
5441############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىانجي نادي عايد عطي40975
5639############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىايمان عبد التواب عيسى عبد العال40976
5538############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىايه ابراهيم انور علي40977
6341############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىايه عوض عدلي عوض40978
4739############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىداليا عبد العال سالمان قاسم40979
6444############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىدنيا عصام فتحي حسين40980
5539############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىرحمه محمود الضبع همام40981
4840############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىريموندا اسعد رؤف جريس40982
5548############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىرئيسه عبد هللا عبد الرحمن منصور40983
5744############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىشيري رفعت وهيب نصر40984
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5648############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىشيماء الزهري منصور زهري40985
6752############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىشيماء عبد الستار على عبد العال40986
7449############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىعبير بدوي خلف بدوي40987
6649############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىعبير بطل صابر السيد40988
5643############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىفيرينا حشمت لمعي جرجس40989
5645############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىفيفيان منير قطري عبد المالك40990
5243############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىكاترين نادي عايد عطي40991
4433############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىليلي عارف خليل عارف40992
5737############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىماجده عايد عطي خليل40993
5837############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىمارتينا امير جاد هللا غطاس40994
5635############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىمارتينا ناصر حنا جرس40995
5236############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىمارينا نبيل راضي جريس40996
4738############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىمارينا وحيد عوض عزيز40997
4637############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىمريانه نصر وهبه نصر40998
6944############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىمريم زاخر قالده جوده40999
5439############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىمي عادل عبد الظاهر عبد الصادق41000
5137############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىنجوي الصغير زهري منصور41001
4831############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىنهله اشرف عبد الراضي جابر41002
5131############ساقلتةنجع عطيه الجديدة للتعليم االساسىنورهان حسن صالح عبد الفضيل41003
7351############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرابراهيم عادل احمد محمد41004
7857############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرابراهيم عادل عثمان جابر41005
7859############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد اسماعيل عبد النعيم اسماعيل41006
7357############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد اشرف عبده طوسون41007
7960############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد الضبع السيد علي41008
7459############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد خالد احمد ابراهيم41009
7254############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد خالد احمد عبد الحميد41010
7854############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد رشدي عبد المغيث عبد المجيد41011
8060############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد شعبان محمود عوان41012
7155############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد صالح احمد سليمان41013
6852############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد طلعت احمد بخيت41014
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6955############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد عاصم محمود السيد41015
7660############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد عاطف محمد الشطوري41016
6953############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد عشماوي عبد المعطي محمد41017
6951############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد على عبد الراضى على41018
7857############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد عمر محمد محمد41019
7558.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد فارس ثابت تمام41020
7652############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد محمد ابوضيف احمد41021
6951############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد محمد احمد محمد41022
7653############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد محمد علي محمد41023
78.557.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد محمد يونس محمد41024
7655############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد معروف صالح محمد41025
7454############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد هاني عبد الفتاح محمد41026
6954############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراحمد ياسر عزت احمد41027
7458############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراسالم راضى عبد الغفار عبد هللا41028
7557############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرالحسيني عادل عبد الراضي عبد المغيث41029
6754############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرالسيد محمود السيد محمد41030
5853############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرامير راضي امين احمد41031
6352############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرامير علي سيد علي41032
7158.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرايمن صالح محمد سالم41033
ر41034 هاب احمد حامد الدردي 7259############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراي
7258############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرايهاب عالء الدين حمدى تمام41035
6953############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابربدر الدين عدنان عبد الرحيم احمد41036
7155############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرحازم منتصر محمد عبد العال41037
7259############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرحسام عبد المنعم عبد النعيم عبد المنعم41038
6852############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرحسن عادل محمد السيد41039
6853############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرحسين علوان سالمان محمد41040
7659############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرحماده السيد محمد عبد هللا41041
6551############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرخالد احمد خالد احمد41042
7358############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرخالد على السيد محمد41043
7457############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابررشاد اسعد رشاد محمد41044
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7154############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرزياد الشاذلي تهامي الصغير41045
7255############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرزياد ايمن الديب محمود41046
6259############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرزياد محمد عبد العظيم محمد41047
6457############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرزياد نادى فتحي محمد41048
6356############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرسلمان عبد الحفيظ سلمان محمد41049
8060############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرسيف سليمان حسين سليمان41050
7758############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرصبرى اشرف صبرى احمد41051
6459.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرطه عياد فؤاد احمد41052
7559############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعبد الحفيظ فوزى عبد الحفيظ جالل41053
5558############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعبد الرحمن احمد عبد الحميد عبد العال41054
78.560############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعبد الرحمن بهنساوى السيد رشدى41055
7459############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعبد الرحمن صالح محمد حسانين41056
7659############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعبد الرحمن عبد الغفار حامد طه41057
7458############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعبد الرحمن عطفي خلف سليمان41058
6556############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعبد الرحمن ناجح محمود عبد العلى41059
6459.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعبد الرحمن ناصر عبد العال محمد41060
7058.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعبد الرحيم فارس عبد الرحيم احمد41061
4539############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعبد العزيز احمد ابراهيم محمد41062
6660############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعبد العزيز مروان معبد احمد41063
6258.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعبد هللا احمد على محمد41064
6657############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعبد هللا شحاته محمد ادم41065
5357############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعبد هللا صابر محمود على41066
6358############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعبد هللا عوض حفني السيد41067
6753############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعبد هللا محمد محفوظ بدوي41068
7159.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعبد هللا محمد ورداني عبد هللا41069
ل السيد عبد هللا41070 6558.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعبد هللا وائ
6455############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعرفه احمد محمد احمد41071
8060############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعزمي ايمن عزمي بيومي41072
7159############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعالء جالل عبد الحفيظ عبد الواحد41073
6455############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعالء عبد الصبور محمد محمد41074
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8060############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعلي ايمن رشاد محمد41075
6356############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعلي عبد الحكيم على محمد41076
8060############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعلي عبد المغيث فتحي علي41077
5855############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعلي محمد عزت عبد الرحيم41078
7760############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعلي مؤمن علي عبد العال41079
7158.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعماد حمدى احمد فهمى41080
7660############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعمر ناجى الصغير احمد41081
5557############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرقدري صبري احمد ابو الحمد41082
6853############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمد السيد على محمد41083
8060############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمد الضبع عبد الحليم عطيه41084
6759############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمد حازم احمد على41085
6658############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمد حسام عبد الستار عبد اللطيف41086
7759############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمد حمدي محمود احمد41087
7959.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمد داسر احمد ابراهيم41088
78.559############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمد عبد الرازق احمد على41089
7354############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمد عبد الرزاق عبد الباسط عطيه41090
7755############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمد عرفان عبد الستار محمد41091
7858############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمد عصام زكى متولى41092
6957############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمد علي محمد زكي41093
7858############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمد محمود محمد سليمان41094
7757############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمد محمود نورالدين عوض41095
7959############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمد مصطفى زيني مصطفى41096
7657############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمد نادي بخيت محمد41097
7855############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمود اشرف عدلى على41098
5742############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمود ثابت محمود ابو الحمد41099
7656############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمود حاتم محمود الصغير41100
6451############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمود سليمان عبد الجابر حمودى41101
7552############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمود عادل حامد بيومى41102
7658############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمود عبد الباري احمد عبد الوهاب41103
7452############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمود علي مهدي احمد41104

(804)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7053############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمود محمد محمود محمد41105
6855############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمود مخلوف محمد صادق41106
4138############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمحمود هاني محمود احمد41107
7358############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمصطفى محمود امين محمد41108
6848############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمصطفى محمود حفظى محمود41109
6850############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمهاب شعراوي الديب بديوي41110
6148############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرنادي خيري مريد عوض41111
7457############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرنظمى محمد نظمى البدرى41112
6956############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرهاشم ناجح عبد النبي احمد41113
7358############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرهيثم جعفر عزمى حامد41114
7051############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابروليد اشرف السيد محمد41115
5846############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابروليد فرج حفني السيد41116
7658.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابريوسف معروف صابر محمد41117
7655############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرابرار على حامد عبيدهللا41118
7250############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراسراء حشمت عبد الصبور عبد الرحيم41119
7355############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراسراء خالد حسنى برعى41120
7452############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراسراء رمضان بيومى بيومى41121
7559.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراسراء فارس حفظي احمد41122
7558.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراسراء مدحت عبد العال همام41123
7648############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراسراء مصطفى احمد عيسى41124
7347############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراسماء  السيد فرج السيد41125
7651############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراسماء خلف حمدي محمدين41126
7753############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراسماء سالمه البدرى سالمه41127
7747############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراسماء صالح حامد سويلم41128
7051############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراسماء عاصم فؤاد احمد41129
6544############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراسماء فارس محفوظ بدوي41130
7860############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراسماء فرج محفوظ مهدى41131
7760############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرالشيماء على احمد على41132
6958############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراماني عادل عبد البديع عبد الرحيم41133
7158.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرامل السيد عبد المغيث احمد41134
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5756############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرامنيه احمد محمد احمد41135
4030############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرامنيه اشرف رشاد افندي41136
7358.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرامنيه نزيه حسن رضوان41137
7358############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراميره احمد محمد عوض41138
6358.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراميره عبد الرازق محمد علي41139
7158############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراميره عبد الاله حافظ عبد الاله41140
6958############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابراميره قاعود حلمى عطيه41141
5951############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرانجى بخيت عزت زناتى41142
7455############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرانجي هاشم محمد محمد41143
5253############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرانوار مهدي محمد مهدي41144
7960############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرايمان الرماش السيد همام41145
6657############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرايمان عبد الحفيظ السيد احمد41146
7659############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرايمان عبد الحميد صالح محمد41147
7158############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرايمان عبد الاله عبد العال محمد41148
7457############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرايمان محمد السيد احمد41149
7256############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرايمان محمد سليمان على41150
6658.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرايمان محمود محمد عبد العال41151
7459############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرايمان مرسي محمد مرسي41152
7960############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرايناس عبد الرحيم السيد السيد41153
7153############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرايه احمد ابو الحمد محمد41154
78.559############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرايه احمد ثابت عبد العال41155
7659############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرايه احمد حسن احمد41156
7555############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرايه حسين متولى الريس41157
7658############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرايه ممتاز الصغير محمد41158
7658############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابربخيته عطى داود حامد41159
7658############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابربسمه عبد الشافى احمد بخيت41160
7859############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابربشاير محروس احمد نور الدين41161
7860############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرتغريد جاد هللا علي السيد41162
7959############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرتيسير زهري احمد زهري41163
7658############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرتيسير كمال احمد علي41164
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7459############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرجهاد خلف فنجرى محمد41165
7654############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرجيهاد بخيت  السيد عوض41166
7054############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرحسناء محمد علي محمد41167
7860############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرحسنيه حماده عزمي طوسون41168
صطفى على41169 7960############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرحنان عالء م
78.556############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرخلود مؤمن محمد سليمان41170
7760############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرداليا عادل عوض السيد41171
6955############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابردعاء  عبد العال محمدين عبد العال41172
7456############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابردعاء احمد السيد يونس41173
7657############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابردعاء عثمان محمد محمد41174
7859############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابردعاء محمد عبد الحافظ شاكر41175
78.560############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابردنيا حازم حمدى احمد41176
7754############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابردينا مصطفى عبد النبى احمد41177
7449############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابررحاب خليفه خضر امين41178
79.560############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابررحاب عطي داود حامد41179
7754############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابررحمه احمد نوح عبد الفتاح41180
6346############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابررحمه عبد الهادى السيد احمد41181
7355############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابررشا فرج فواز عبد الرحمن41182
7356############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابررضوه محمد عبد العظيم محمد41183
6556############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابررضوه محي الدين محمد ابراهيم41184
7358############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابررضوى العزبى حمزه سليمان41185
7859.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابررغده صابر عبد الحفيظ احمد41186
6752############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرروان عادل علي حمودي41187
7257############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرروحيه السيد فواز محمد41188
7254############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابررؤيه راشد فتوح همام41189
79.557############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرريم محمود عطقى عبد الرحمن41190
7758.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرريناد اشرف عبد الراضى عبد الرؤف41191
6447############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرريهام بخيت علي عبد الفضيل41192
7352############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرريهام ثروت عبد الرحمن عبد الحليم41193
7341############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرريهام حاتم الزيني علي41194
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7038############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرزينب عبد العظيم احمد محمد41195
7451############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرساره كمال حفظى احمد41196
6650############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرساره محمود عبد الخالق محمد41197
7248############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرسماح جمال محمود احمد41198
6946############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرسماح علي عبد الصبور علي41199
7250############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرشهد اشرف محمد جابر41200
7452############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرشهد عماد الدين فتحي حامد41201
7654############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرشهد عماد شلبى محمد41202
7655############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرشهد وليد على ابو العال41203
7347############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرشيماء عرفه عبد هللا محمد41204
7553############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرشيماء عزت السيد علي41205
7139############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرصفاء محبوب فواز همام41206
8059.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرضحى عمادالدين السيد سليمان41207
8059.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعزه ماهر جالل عبد الرحيم41208
7650############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعال صابر احمد عبد الحميد41209
7545############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعلياء صابر احمد عبد الحميد41210
صام احمد غويل41211 6841############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرعوالى ع
7758############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرغاده حسني محمد عبد الرحمن41212
7458.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرفاطمه عابر حمدى سليمان41213
7444############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرفاطمه مؤمن علي محمد41214
7140############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرفرحه الغول السيد محمد41215
7750############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرفرحه محفوظ اجمد محمد41216
7348############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرفرحه مخلوف صابر النوارى41217
7756############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابركرستينا لمبي عوض رميس41218
7354############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابركريمه يسرى السيد محمد41219
6739############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرلطيفه نشات محمود برديسى41220
7657############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرلمياء عالم تهامى احمد41221
7556############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرماهيتاب شعراوي الديب بديوي41222
6956############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمديحه محمد فؤاد امين41223
7557############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمروه احمد كمال محمد41224
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7151############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرملك محمد احمد جاد الكريم41225
8060############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمنار محمد فتحي محمد41226
7959############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمنار مهدي محمود مهدي41227
7758############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمنه هللا احمد عزمي طوسون41228
7859############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمنه هللا طلعت محمد حسن41229
7754############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمنه هللا يسرى السيد محمد41230
رى41231 6954############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمنى يحيى محمود زه
6445############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرمياده حازم عزمى الدمرداش41232
7555############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرنانسي ايمن جاد شنوده41233
7352############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرنجالء عادل محمود احمد41234
7259############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرندا ايمن عبد الحفيظ جالل41235
6845############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرندا عادل فتحي جالل41236
7854.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرنداء محمد عبد الجواد محمد41237
7553############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرنرمين بخيت محفوظ محمد41238
7249############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرنهى حمدي ابو اليسر احمد41239
8059############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرنهى رضا السيد محمد41240
7841############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرنورا احمد عبد العال عطيه41241
6841############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرنوره حسن هريدي احمد41242
ان السيد محمد السيد41243 7858.5############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرنوره
7756############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرنورهان ايمن حسن السيد41244
6651############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرنورهان بخيت محفوظ محمد41245
6042############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرنورهان سالم احمد سالم41246
7450############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرنيره طارق راضي محمود41247
7250############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرهبه هللا عالء محمد سالم41248
7152############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرهبه ناجي احمد مهدي41249
7957############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرهدى فراج شحاته محمد41250
7757############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرهدير وليد فاروق محمد41251
6951############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرياسمين ربيعى محمد مصطفى41252
6843############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرياسمين طلعت ابو الحمد عوض41253
7752############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرياسمين كمال ابراهيم محمد41254
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7647############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابرياسمين محمد زكي علي41255
7343############ساقلتةالشهيد محمد طلعت عبدالراضى جابريسرا محمد تهامى محمد41256
7558############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةابراهيم رشاد عزمى ابوضيف41257
7053############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةاحمد السيد احمد عبد العال41258
79.559.5############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةاحمد الطيب الطاهر محمد41259
5650############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةاحمد ايمن عثمان جاد41260
5548############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةاحمد رجب احمد على41261
6752############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةاحمد رجب البدري احمد41262
5745############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةاحمد رمضان صالح محمد41263
7657############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةاحمد رمضان فنجرى سعيد41264
7253############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةاحمد شعبان احمد عمران41265
5844############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةاحمد عادل احمد عبد الرحيم41266
4541############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةاحمد كامل على فؤاد41267
5948############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةاحمد ماهر فاروق حفنى41268
4941############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةاحمد محمد عوض ابودهب41269
6348############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةاحمد محمود السيد عبد النعيم41270
6848############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةاسالم السيد عثمان همام41271
5648############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةاسالم فارس فوزى عبد السيد41272
7858############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةاسماعيل الغول محمود جادالرب41273
6245############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةالسيد رشاد السيد احمد41274
6443############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةالسيد فوزى عثمان همام41275
6048############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةالسيد فيض البدري مهران41276
6042############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةامام علي الصغير عبد النعيم41277
5040############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةتهامى السيد عبد الجابر احمد41278
6847############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةجاد محمد جاد محمود41279
6456############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةجعفر سعد عباس عبد العال41280
4837############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةحسين السبع محمود جادالرب41281
6551############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةحسين على كمال على41282
4640############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةخالد محمود احمد السيد41283
6848############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةرمضان عبده عبد العال محمد41284
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5745############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةسيف عادل قبيصي عمران41285
4141############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةشريف السيد الديب على41286
5346############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةعاصم محمد ابوضيف احمد41287
5041############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةعبد الحميد احمد ابو الحمد جادالرب41288
5343############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةعبد الرحمن بركات محمد احمد41289
7750############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةعبد الرحمن خالد الديب مطاوع41290
6447############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةعبد الرحمن مصطفى احمد هاشم41291
5046############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةعبد هللا جمال عبده جاد الرب41292
7755############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةعبد هللا رجب كمال الدين عبد العال41293
7651############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةعبد هللا عادل عبد العال عبد المجيد41294
6850############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةعلى راضى عبد العليم الصغير41295
6547############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةعلى فرج هللا كمال على41296
7047############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةعمر عبده عثمان احمد41297
7248############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةعمرو مرسى صابر احمد41298
6848############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةفارس منصور محمود احمد41299
7050############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةفهد رمضان عبد اللطيف احمد41300
6340############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةكامل محمود عبد الجابر احمد41301
7047############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةكريم احمد برعى عبد الوارث41302
7546############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمحمد افتيحه عبد الباقي محمد41303
7857############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمحمد الشريف الصغير هاشم41304
5044############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمحمد طلعت محمد بندارى41305
7056############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمحمد عادل السيد عبده41306
6546############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمحمد محمود احمد محمد41307
6647############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمحمد مرعي محمد عمران41308
6237############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمحمد منصور حمدى الصغير41309
6548############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمحمد ياسر محمد فؤاد41310
5541############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمحمود اشرف صالح محمود41311
5444############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمحمود مختار عوض ابودهب41312
5135############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمحمود منصور محمد خليفه41313
7251############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمروان محمد فراج محمود41314
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6047############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمصطفى محمد عبد الاله احمد41315
4834############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمصطفى يونس  عامر  محمود41316
4440############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمعتصم محمد صابر احمد41317
4743############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمهران رمضان ذكى عطيه41318
4237############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةوليد رافت ابونعمان رجب41319
5851############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةوليد صابر محمد الشاذلى41320
6450############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةيحيى مصطفى كامل ابراهيم41321
6752############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةيوسف احمد عبد العظيم محمد41322
5539############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةيوسف تهامى بهنساوى عبد العال41323
4133############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةيوسف محسن رمضان شلقامى41324
4245############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةاسماء السبع احمد ابو السعود41325
7555############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةاسماء علي قمصان جاد41326
7658############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةامنيه عادل جابر مهدى41327
4735############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةاميره احمد عبد العال محفوظ41328
5442############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةامينه احمد جاد محمود41329
7551############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةامينه وليد فياض عزمى41330
79.559############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةايمان جاد عبد الحميد عبد العال41331
6046############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةايه رزق محفوظ عبد هللا41332
5445############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةايه عالء احمد عبد الشافى41333
5344############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةبسمه مجدى صابر احمد41334
6345############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةبسمه محمد فتحى متولى41335
7347############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةحسناء محمود عارفين خالد41336
6133############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةحنان اشرف ناجى محمد41337
4233############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةحنان قدرى صابر على41338
4531############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةداليا محمد عباس عبد العال41339
5535############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةدعاء عبد الفتاح الشعشاعى الشاذلى41340
7140############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةدعاء عماد شعبان احمد41341
5035############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةدينا محمود السيد صبره41342
7037############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةرانيا زغلول عزت عبد الكريم41343
7040############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةرانيا شوقى البدرى السيد41344
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7658.5############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةرحمه بدوى محمد على41345
7658.5############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةرحمه محمد عيسى الغيطي41346
5634############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةرحمه همام فواز حسن41347
7251############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةرحمه ياسر محمد بندارى41348
5335############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةرضوه احمد صابر احمد41349
6340############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةرضوه عبد الهادي احمد ابراهيم41350
7856############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةرضوى السيد احمد دياب41351
5432############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةساره ابوخريبه نورالدين رفاعى41352
6335############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةساره عدوي احمد عبد العال41353
7445############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةسحر فتح هللا علي محمد41354
5132############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةسماح على عبد العال محمد41355
7743############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةسمر ياسر محمد ابراهيم41356
5451############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةشرين رمضان صالح احمد41357
6052############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةشرين شحاته قمصان ابو اليزيد41358
4839############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةشرين على مسعود دسوقى41359
6844############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةشرين محمود عبد الحميد عبد المحسوب41360
6449############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةشهد جمال احمد عبد الجابر41361
4739############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةشهد محمد عبد الفضيل احمد41362
5247############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةشيماء ادهم محمود علي41363
5334############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةشيماء فتحى نصر بكرى41364
5344############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةشيماء محمد احمد محمد41365
6753############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةشيماء مصطفى احمد علي41366
5953############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةصباح السيد حسانين حسين41367
7555############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةصباح محمود طه احمد41368
7854############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةعبير راشد عثمان همام41369
5450############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةعبير صبرى صابر جاد41370
6748############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةعبير على الجارحى على41371
4444############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةغاده ايمن محمد محمود41372
6247############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةغاده بخيت عبد العال محمود41373
6650############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةفاطمه الضبع عزت عبد الكريم41374
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7353############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةفاطمه رشاد فراج محمود41375
7756############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةفاطمه عاصم عبد العال عبد المجيد41376
5541############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةفاطمه محمد طه احمد41377
6741############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةفاطمه محمد عبد المولى محمد41378
6737############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةفاطمه مصطفى ابوضيف بكرى41379
7658############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةفايزه بخيت عبد المقصود عبد المجيد41380
4834############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةفتحيه احمد محمد فراج41381
ضان رجب41382 7756############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةفرحه على زم
4535############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةفرحه ناصر فوزى محمد41383
6839############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةفريده ايمن صبرى على41384
6939############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةكريمه حسين منازع على41385
4636############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةكريمه صالح ابو النعمان رجب41386
6843############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةكريمه عبد الحميد عبد المحسوب خلف41387
5635############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةلبني صالح حماده عبد الحميد41388
6038############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةلمياء عاصم حمدى عرابى41389
6138############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةليلى محمود علي حسين41390
4831############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمروه ابراهيم صابر فراج41391
5334############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمروه صابر قرقار محمد41392
5737############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمروه محمود السيد عبد العال41393
7448############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمريم هاني محمد دياب41394
5238############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةملك محمود السيد عبد العال41395
6952############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمنار بخيت البدرى السيد41396
6444############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمنه هللا ناجى على احمد41397
8060############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمنه محمود احمد سليمان41398
4633############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةميرفت عارف سبع مطاوع41399
6033############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةنجوى سالمه احمد محمد41400
4732############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةندي عبد العال محمد احمد41401
5734############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةنعمه حارس حسن محمد41402
7755############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةهبه حيدر حسني فراج41403
5232############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةهبه علي رجب ممتاز41404
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5539############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةوالء حسن كاظم توفيق41405
5332############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةوالء عمر حبيب عبد المولى41406
4432############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةوالء نظمى صابر عبد الحفيظ41407
7247.5############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةياسمين حفظى احمد محمود41408
ضان مطاوع41409 7540############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةياسمين شعبان رم
7350############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةابانوب صالح رمزي رزق41410
7647############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةابراهيم البدري حسين علي41411
7752############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةابراهيم العارف لطفى على41412
7951############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةابراهيم محمد عبد الشافي محمد41413
7959############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةابراهيم مخيمر محمد ابراهيم41414
6940############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةابوزيد اسماعيل محمد همام41415
7858############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاحمد البسيوني سليمان عبد المغيث41416
7240############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاحمد العادلي عبد العليم ودنان41417
6536############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاحمد جمال محمد عبد المجيد41418
6746############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاحمد حسني محمد احمد41419
6149############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاحمد رشدى صابر طه41420
7756############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاحمد رشدي محمد احمد41421
6246############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاحمد طلعت عبد السميع حافظ41422
7046############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاحمد عبد الاله علي عبد الاله41423
7246############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاحمد عثمان السيد هاشم41424
7757############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاحمد علي محمد محمد41425
6041############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاحمد محمود عبالاله ابراهيم41426
7550############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاحمد منصور عبد المهيمن ابراهيم41427
7247############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاسالم صالح انور سليم41428
7650############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاسالم صالح فرغل محمد41429
6744############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاسماعيل عادل هاشم البدرى41430
7335############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاسماعيل محمد سالمان عثمان41431
7448############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاشرف رمضان رشاد عارف41432
7644############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةالبدري شعبان البدري محمد41433
7136############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةالسيد خليفه السيد عبد هللا41434
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6440############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةالسيد سليمان عبد العزيز ادقيش41435
7345############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةامام عادل امام محمد41436
7649############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةانطونيوس ايمن عاطف ميالد41437
6037############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةايهاب صالح خلف احمد41438
7945############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةبشوي طلعت ولفي فهمي41439
7841############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةبشوي نبيل رزق عزمي41440
7745############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةبالل محمد دياب البدري41441
7749############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةتوماس روماني مرزوق بخيت41442
96############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةتوماس روماني يوسف يعقوب41443
7138############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةتوماس كاظم كسبان سعد هللا41444
7848############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةجرجس جوزيف جون اغطاسيوس41445
6942############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةحازم امام شعراوي علي41446
7339############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةحازم عالء منشاوي ابراهيم41447
7749############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةحازم عواد خلف عيسي41448
6942############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةحسام محمد احمد عباس41449
6940############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةحسام ياسر محمد ثابت41450
7743############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةحسين السيد شعبان فرج41451
5134############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةحماده عبد العال خلف احمد41452
5634############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةخالد نجاح الزهرى راشد41453
4935############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةذياد محمد البدرى عبادى41454
6236############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةرامي ناجي اسحاق اسكندر41455
5636############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةرمضان محمود علي عبد الاله41456
7238############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةزهير ناصر محمود جالل41457
6235############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةسالم حامد عبد المعتمد علي41458
4934############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةسيف الدين احمد محمود عبد الحليم41459
6236############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةطه حسن محمد عبد العال41460
4030############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةطه حسين محمود محمد41461
6233############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةعادل خالد السيد حسن41462
4030############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةعاطف سروت امين عبد السيد41463
7143############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةعبد الرحمن صالح احمد زهران41464
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7959.5############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةعبد الرحمن محمد ابو النصر محمد41465
6440############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةعبد الرحمن محمود منازع علي41466
7136############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةعبد هللا حاتم عبد الحميد حسن41467
6137############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةعبد هللا عوض محمد السيد41468
5936############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةعبد هللا كمال على حسن41469
6447############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةعالء عبد هللا رشاد عارف41470
4840############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةعلى محمد حسن محمد41471
7050############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةعلي حمزه صبري احمد41472
7649############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةعلي قدري منشاوي ابراهيم41473
7651############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةعماد عزيز بسطي عزيز41474
5234############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةعمادالدين حمدي صادق حسن41475
6446############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةعمر صابر احمد محمد41476
7341############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةعمرو كمال عبادي راسم41477
7039############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةفيصل ياسر عيد محمد41478
7038############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةكرم زيدان محمد عبد الاله41479
7347############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةكيرلس مخلص ايوب شلبي41480
7742############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةكيرلس نبيل رتيب بسطا41481
5837############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد احمد السيد حسن41482
5337############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد اشرف محمد علي41483
4635############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد السيد  البدري ابو شامه41484
6544############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد ايمن محمد عبد اللطيف41485
7343############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد حسين امام محمد41486
7545############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد حسين زكي محمد41487
7650############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد حمدي همام خلف هللا41488
5335############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد خلف هللا محمد خلف هللا41489
5332############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد راشد تمام عبد العزيز41490
ضان الصغير عبد الرحيم41491 6635############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد رم
5732############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد صابر محمد محمود41492
6235############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد صالح البدري احمد41493
6933############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد عبد الشافي محمد علي41494
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6934############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد عبد العال علي محمد41495
7656############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد عبد الاله محمد عبد الاله41496
6441############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد عالم محمدالصغير السيد41497
7434############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد علي احمد محمد41498
7235############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد محمود احمد صابر41499
5637############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد محمود فؤاد عبد العال41500
5837############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد محيي احمد محمد41501
7339############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد مصطفى عبد العليم محمود41502
6638############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد ناصر فرج راسم41503
6234############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد هاشم محمد هاشم41504
6536############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمود احمد محمد طه41505
7135############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمود اسماعيل محمود محمد41506
5332############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمود السيد البدري ابو شامه41507
5737############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمود عرفه محمد احمد41508
6138############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمود محمد احمد عبد الاله41509
5632############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمود محمد احمد عثمان41510
7442############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمختار محمد عبد اللطيف محمد41511
شد41512 6239############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمرعي احمد مرعي را
4841############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمسعود محمد عبد الحكيم مجاهد41513
6239############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمصطفى السيد عبد الباقي مجاهد41514
4030############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمصطفى محمود عبد الرحيم احمد41515
6848############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمالك يوسف اسحاق اسكندر41516
6241############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمنشاوي رباح منشاوي ابراهيم41517
6942############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةهاني طلعت اوينت تدري41518
6840############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةهشام سليمان عالم محمد41519
7542############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةيسى اسعد خلف رزق41520
5337############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةيسى روماني خلف رزق41521
4634############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةيوسف حسن صبري محمد41522
6334############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةيوسف عادل الجهيني محمد41523
5736############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةيوسف قدرى هاشم البدرى41524
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7241############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةيوسف محمد علي محمود41525
5737############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةيوسف مطاوع محمد احمد41526
6949############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاسراء عبد هللا السيد احمد41527
6351############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاسراء عصام احمد هاشم41528
78.555############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاسراء محمد بسيوني محمدالضبع41529
5143############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاسماء السيد خليفه احمد41530
7256############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاسماء حربي محمد مهدي41531
2713############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاسماء شعبان كامل محمد41532
6142############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاعتماد انور مدكور حافظ41533
6941############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةالفت وحيد فتحي الحادي41534
5337############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةاميره حسن عبد العزيز عبد الحميد41535
6139############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةانجي رفعت فتحي شنوده41536
5640############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةانجي مصطفى احمد عثمان41537
5339############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةايمان عونى السيد قاسم41538
7457############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةايمان محمد عبد الاله محمد41539
7255############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةايه ابوبكر امبابي احمد41540
7356############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةايه عبد الحكم محمد محمد41541
7343############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةبخيته عبد الفتاح جهينى يونس41542
5544############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةحبيبه احمد محمد احمد41543
00############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةحسناء السيد محمد خليفه41544
7445############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةحنان جاد فتحي لوندي41545
5144############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةخلود اشرف خلف محمد41546
78.557############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةدعاء ناجي سعد علي41547
7456############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةدينا السيد جمال الدين احمد41548
5051############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةدينا عادل فايق مرزوق41549
5648############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةدينا عبد الاله محمد عبد الاله41550
8059############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةرحاب الديب السيد محمد41551
6038############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةرحاب محمد عبد العظيم محمد41552
ي انوز احمد41553 7858.5############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةرحمه الشازل
7554############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةرحمه خالد عبد الرازق عثمان41554
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6137############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةرحمه عبد المنعم خيري احمد41555
7145############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةرحمه كرم محمد عباس41556
5238############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةرشا عارف محمد احمد41557
6843############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةرشا محمود عبادي راسم41558
دا ناجي اسحاق اسكندر41559 78.559############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةرن
6541############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةروان احمد محمد صابر41560
هام ياسر مصطفى عبد العال41561 6742############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةري
6943############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةزينب حجازي الحادي سليم41562
7340############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةزينب خالد عبد الاله محمد41563
6643############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةسلوى عادل قلدس مسعد41564
7443############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةسماح ذكريا السيد احمد41565
7237############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةسهى محمد عبد الرحيم محمد41566
6645############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةشاديه صالح السيد احمد41567
7859############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةشيماء شعبان السيد احمد41568
7759############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةصبرين طارق السيد احمد41569
3020############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةصفاء محمود محمد موسى41570
6544############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةعلياء السيد محمد محمود41571
6146############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةفرح عاطف عباس هاشم41572
7259############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةكاترين صابر صموئيل سناده41573
7357############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةكاترين طلعت لطف هللا سناده41574
7352############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةكرستينا صفوت شاكر ملك41575
5447############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةكريمه حامد محمد عالم41576
6650############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمادونه انطونيوس عبد النوز عبد الحكيم41577
7654############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمارتينا كرم فايق فهيم41578
7656############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمارتينا كرم فوزي فهمي41579
7247############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةماري عادل الديب نعمان41580
7442############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمرفت شعبان السيد محمد41581
5640############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمرنا صبري فريج فهيم41582
5444############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمروه رمضان عبد السالم سليم41583
5943############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمروه عبد المنعم الفولي احمد41584
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7651############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمروه ماهر احمد محمد41585
6949############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمريم ايمن محمد عبد اللطيف41586
5439############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمريم رفعت رسمال امين41587
6745############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةملك ناصر قدري حفني41588
4940############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمنار عبد العال فتحي الحادي41589
6641############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمنار محمد سليمان عبد العال41590
7552############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمنال عمر احمد عبد المجيد41591
5741############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمنه هللا عبد الوارث محمد احمد41592
7550############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةنجالء احمد محمد حسانين41593
7344############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةندى ابراهيم البدري خلف هللا41594
7552############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةندى حاتم احمد صابر41595
7558############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةندى عصام هاشم حسن41596
5843############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةنسرين كرم عطيه حافظ41597
7658.5############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةنسمه احمد حمدي محمد41598
6658############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةنسمه محمود همام خلف هللا41599
6840############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةنسمه ناصر حسنين محمود41600
7845############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةنهال محمد احمد عبد المغيث41601
6442############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةنور الهدى محمد السيد محمد41602
7037############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةنورهان الديب محمود رسالن41603
7449############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةهاجر احمد محمد الصغير41604
6953############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةهاجر طه عثمان احمد41605
7247############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةهايدي جاد منصور فهيم41606
7249############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةهبه رمضان انور عالم41607
5151############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةهدى صالح السيد احمد41608
7454############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةهدير حمدي عبد العال محمد41609
6843############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةهناء الضبع حفني عبد الاله41610
7152############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةهناء ايمن فايز فهيم41611
7151############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةهند عبد المنعم محمد عبد اللطيف41612
7857############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةورده شريعي علي سباق41613
6948############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةوالء زين العابدين محمد عبد الاله41614
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8058.5############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةوالء محيي هشام محمد41615
6547############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةياسمين السيد مصطفى رسالن41616
6850############دار السالمدار السالم االعداديةابراهيم محمد عدلي سالم41617
7658############دار السالمدار السالم االعداديةابوبكر صالح امين محمود41618
7659.5############دار السالمدار السالم االعداديةاثناسيوس عبد المالك حشمت جريس41619
7558############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد االدهم محمد عبد المجيد41620
5643############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد السيد ثابت السيد41621
7956############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد بسيوني عبد الفتاح عبد السالم41622
7658############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد ثروت محمد احمد41623
6144############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد جاد اسماعيل محمد41624
5336############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد جمال محمود محمد41625
5650############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد حماده السيد اسماعيل41626
6650############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد شعبان ربيع نورالدين41627
5839############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد صابر احمد محمد41628
7558############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد صالح السيد حسين41629
7255############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد عابدين محمد عبد الحميد41630
7758############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد عبد الرحيم احمد السيد41631
6056############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد عبد الفتاح علي محمد41632
7757############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد عبده ابو الوفا محمود41633
7859############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد كرم احمد محمد41634
7859############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد كليب علي محمود41635
6850############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد محمد احمد محمد41636
5755############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد محمد سليمان اسحاق41637
7357############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد محمد عبد الحميد عبد الرحيم41638
7458############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد محمود عبد الحميد محمد41639
7658############دار السالمدار السالم االعداديةاسامه عرفه رمضان السيد41640
7257############دار السالمدار السالم االعداديةاسالم السيد محمد حسانين41641
7252############دار السالمدار السالم االعداديةاسالم حسن سليمان عبد الحق41642
5041############دار السالمدار السالم االعداديةاسالم ضاحي حسن عثمان41643
4646############دار السالمدار السالم االعداديةاسالم فاوي الضبع احمد41644
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4851############دار السالمدار السالم االعداديةالسيد محمد عبده ابوعمره41645
7156############دار السالمدار السالم االعداديةالمنتصرباهلل عاطف عيسى الراوي41646
7759############دار السالمدار السالم االعداديةامين عصام عبد الحميد حسن41647
5140############دار السالمدار السالم االعداديةانس احمد انس محمد41648
7355############دار السالمدار السالم االعداديةباسم عيد محمد مخلوف41649
4653############دار السالمدار السالم االعداديةبدوي السيد بدوي احمد41650
7457############دار السالمدار السالم االعداديةبشار عاطف محمود عسران41651
7960############دار السالمدار السالم االعداديةبشلي عبد الواحد محمد بشلي41652
7158############دار السالمدار السالم االعداديةبالل احمد يونس حساني41653
7355############دار السالمدار السالم االعداديةبالل خلف السيد عبد الرحيم41654
7958############دار السالمدار السالم االعداديةبيشوي صفوت جاد جوده41655
5149############دار السالمدار السالم االعداديةجبريل محمد عبد الحميد محمد41656
8059.5############دار السالمدار السالم االعداديةحازم عبد الوهاب عبد الاله السيد41657
6951############دار السالمدار السالم االعداديةحسام كحالوي امين علي41658
5754############دار السالمدار السالم االعداديةحسام ناصر عباس ابو المجد41659
7359############دار السالمدار السالم االعداديةحسن عبد الحميد حسن عبد الحميد41660
78.559.5############دار السالمدار السالم االعداديةحسن عفت زكي محمود41661
6956############دار السالمدار السالم االعداديةحسني محمود محمد محمود41662
5852############دار السالمدار السالم االعداديةحماده عادل محمد السمان41663
5147############دار السالمدار السالم االعداديةحماده محسن فضلون احمد41664
5349############دار السالمدار السالم االعداديةحمدي ايمن حمدي الفاوي41665
6758############دار السالمدار السالم االعداديةحمدي فاروق وهبه بهلول41666
6153############دار السالمدار السالم االعداديةخالد حشمت رياض محمد41667
7558.5############دار السالمدار السالم االعداديةرضوان السيد رضوان شيبه41668
7857############دار السالمدار السالم االعداديةزياد رزق رمضان سليمان41669
6257############دار السالمدار السالم االعداديةزياد رمضان نصرالدين احمد41670
6749############دار السالمدار السالم االعداديةزياد ياسر عيد احمد41671
5556############دار السالمدار السالم االعداديةسامي عبد البديع محمد عبد السالم41672
5847############دار السالمدار السالم االعداديةسعيد عالءالدين رشاد محمد41673
6253############دار السالمدار السالم االعداديةسعيد فتحي علي احمد41674
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7154############دار السالمدار السالم االعداديةسالم عبد الحكيم نجم الدين عبد العال41675
7858############دار السالمدار السالم االعداديةشاهر اشرف ابراهيم علي41676
7458############دار السالمدار السالم االعداديةشريف السيد ابو المجد محمد41677
5048############دار السالمدار السالم االعداديةشهاب هشام عبد الوارث محمد41678
6352############دار السالمدار السالم االعداديةصابر ايمن صابر احمد41679
7860############دار السالمدار السالم االعداديةصديق اسعد امين محمود41680
78.559.5############دار السالمدار السالم االعداديةعبد الحفيظ طارق عبد الحفيظ حسن41681
7556############دار السالمدار السالم االعداديةعبد الحليم جادالكريم عطا احمد41682
6760############دار السالمدار السالم االعداديةعبد الحليم محمد محمود احمد41683
7856############دار السالمدار السالم االعداديةعبد الحميد احمد عبد الحميد عبد العال41684
5244############دار السالمدار السالم االعداديةعبد الحميد اشرف علي محمد41685
دين طنطاوي41686 7058############دار السالمدار السالم االعداديةعبد الحميد سالم نورال
7253############دار السالمدار السالم االعداديةعبد الراضي الشازلي جادالكريم ابراهيم41687
عبد41688 الراضي كليب عبد الراضي 7557############دار السالمدار السالم االعداديةنورالدين
7757############دار السالمدار السالم االعداديةعبد الرحمن ايمن عبد الحميد محمد41689
79.558############دار السالمدار السالم االعداديةعبد الرحمن جابر موسى الراوي41690
7758############دار السالمدار السالم االعداديةعبد الرحمن خالد سيف الدين ابو الفضل41691
8059.5############دار السالمدار السالم االعداديةعبد الرحمن رفعت محمد محمود41692
7859############دار السالمدار السالم االعداديةعبد الرحمن عبد الفتاح احمد الضوي41693
6347############دار السالمدار السالم االعداديةعبد الرحمن فرج ابوبكر احمد41694
6657############دار السالمدار السالم االعداديةعبد الرحيم محمد حشمت عبد الاله41695
78.560############دار السالمدار السالم االعداديةعبد العظيم رجب عبد العظيم محمود41696
7758############دار السالمدار السالم االعداديةعبد هللا احمد محمد احمد41697
8058############دار السالمدار السالم االعداديةعبد هللا اشرف عبد الرحيم احمد41698
5434############دار السالمدار السالم االعداديةعبد هللا جادالكريم محمود ابو المجد41699
7858.5############دار السالمدار السالم االعداديةعبد هللا رفاعي ابراهيم نورالدين41700
7957############دار السالمدار السالم االعداديةعبد هللا عابدين احمد محمود41701
4833############دار السالمدار السالم االعداديةعبد هللا عادل محمد السمان41702
8058.5############دار السالمدار السالم االعداديةعبد هللا عاطف محمود حسن41703
7758.5############دار السالمدار السالم االعداديةعبد هللا عبد الراضي شعبان عبد الحميد41704

(824)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

79.555.5############دار السالمدار السالم االعداديةعبد هللا عبد النعيم نجم الدين عبد العال41705
7158############دار السالمدار السالم االعداديةعبد هللا عبده عبد الوهاب سعد41706
6958############دار السالمدار السالم االعداديةعبد هللا مشوادي احمد ابراهيم41707
6456############دار السالمدار السالم االعداديةعبد المجيد عاطف ابراهيم محمد41708
5256############دار السالمدار السالم االعداديةعبد المنعم القذافي حمام اسماعيل41709
6138############دار السالمدار السالم االعداديةعزت حشمت رياض محمد41710
5342############دار السالمدار السالم االعداديةعصام نجدي سعدالدين علي41711
8058.5############دار السالمدار السالم االعداديةعالء حازم ابو المجد علي41712
7958############دار السالمدار السالم االعداديةعلى عبد الشافى محروص شاكر41713
6852############دار السالمدار السالم االعداديةعلي حماده عبد الفتاح علي41714
6956############دار السالمدار السالم االعداديةعلي كرم علي احمد41715
5550############دار السالمدار السالم االعداديةعلي محمد ابراهيم علي41716
7657############دار السالمدار السالم االعداديةعمر حسني عبد الشكور احمد41717
ضان عمر41718 ت رم 8059############دار السالمدار السالم االعداديةعمر راف
4743############دار السالمدار السالم االعداديةعمر عبد الرحيم رفاعي عبد الرحمن41719
5035############دار السالمدار السالم االعداديةعمر فتحي عبد الرحيم فاضل41720
77.554############دار السالمدار السالم االعداديةعمر محمد عبد الحارس عبد الوهاب41721
6959############دار السالمدار السالم االعداديةعمرو عبد الخالد عبد العظيم محمود41722
4931############دار السالمدار السالم االعداديةفارس عبد المنعم عبد الرحيم محمد41723
7559############دار السالمدار السالم االعداديةفايز جابر خلف هللا عبد الاله41724
7557############دار السالمدار السالم االعداديةفتحي عبد الفتاح محمد سليم41725
7655############دار السالمدار السالم االعداديةفراج عبد الناصر محمد عبد اللطيف41726
78.558############دار السالمدار السالم االعداديةفيصل احمد عبد الفتاح همام41727
6247############دار السالمدار السالم االعداديةكامل عنتر كامل عبد الحميد41728
6454############دار السالمدار السالم االعداديةكريم حاتم ابو المجد محمد41729
6756############دار السالمدار السالم االعداديةكريم حمدان حميد حمدان41730
7156############دار السالمدار السالم االعداديةكريم عبد اللطيف عبد الكريم علي41731
78.559############دار السالمدار السالم االعداديةكمال بشير كمال احمد41732
79.560############دار السالمدار السالم االعداديةكيرلس شنوده جمال غطاس41733
4951############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد احمد محمد احمد41734
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7958############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد اشرف عبد الحميد محمد41735
7057############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد اشرف محمد ايوب41736
7558############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد االمير الجعفري عبد الرحيم41737
7658############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد السيد فهمي محمد41738
7758.5############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد ايمن فتحي السمان41739
79.558############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد ثوري عبد الصبور عبد النعيم41740
5351############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد حسين محمد حسين41741
5442############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد حماد عز عباس41742
8059.5############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد حمدي ابو المجد علي41743
7658.5############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد خلف محمد الصادق علي41744
4249############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد رمضان امين علي41745
6058############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد رمضان محمد السمان41746
7754############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد سراج الدين حافظ فرغل41747
5543############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد صبره هاشم السيد41748
8058############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد عادل جابر عبد المجيد41749
7760############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد عادل خلف عبد القادر41750
5653############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد عاطف ابراهيم السيد41751
74.558.5############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد عبد الحفيظ محمد علي41752
7857############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد عبد الحميد ابراهيم احمد41753
4030############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد عبد الخالق مهجر محمد41754
5946############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد عبد العاطي احمد حسن41755
7457############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد عبد هللا محمد محمود41756
7756############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد عبد هللا ياسين عبد الشكور41757
7855############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد عالء محمد محمد ناصر41758
7659############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد علي حمدي عبد الحميد41759
5851############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد مازن محمد رفعت41760
7251############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد محروس محمد عبد الحميد41761
7754############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد محمود محمد ابو الفضل41762
8059.5############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد محي الدين امين محمود41763
7456############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد ناصر محمود حسن41764
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6747############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد نصرالدين محمد حسن41765
4139############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد يوسف صابر احمد41766
6951############دار السالمدار السالم االعداديةمحمود احمد محمد احمد41767
7455############دار السالمدار السالم االعداديةمحمود االشرف كمال محمود41768
6554############دار السالمدار السالم االعداديةمحمود السيد اسماعيل محمد41769
7054############دار السالمدار السالم االعداديةمحمود الصغير محمد عبد الكريم41770
7658.5############دار السالمدار السالم االعداديةمحمود رمضان السيد محمد41771
7658############دار السالمدار السالم االعداديةمحمود سالمه حسين احمد41772
6150############دار السالمدار السالم االعداديةمحمود سيف محمد ابو الحسن41773
7059############دار السالمدار السالم االعداديةمحمود طاهر هاللي عبد الحميد41774
6551############دار السالمدار السالم االعداديةمحمود عبد الحميد عبد الكريم علي41775
7857############دار السالمدار السالم االعداديةمحمود عبد الستار سعد عبد الرحمن41776
7146############دار السالمدار السالم االعداديةمحمود عبد الاله محمود محمد41777
6752############دار السالمدار السالم االعداديةمحمود علي حسن حافظ41778
7153############دار السالمدار السالم االعداديةمحمود علي عبد النعيم شعيب41779
7858.5############دار السالمدار السالم االعداديةمحمود علي محمود محمد41780
7658############دار السالمدار السالم االعداديةمحمود محروس محمد عشابي41781
7658.5############دار السالمدار السالم االعداديةمحمود محمد محمود احمد41782
5939############دار السالمدار السالم االعداديةمدحت صالح علي محمود41783
7340############دار السالمدار السالم االعداديةمروان جمال سعد عبد الرحمن41784
7447############دار السالمدار السالم االعداديةمصطفى بدوي عباس حسن41785
6850############دار السالمدار السالم االعداديةمصطفى حربي عبد النعيم عبد الاله41786
6750############دار السالمدار السالم االعداديةمصطفى حماده عبد العليم محمد41787
7558############دار السالمدار السالم االعداديةمصطفى صالح حمدان علي41788
7256############دار السالمدار السالم االعداديةمصطفى طلعت احمد برهام41789
7859.5############دار السالمدار السالم االعداديةمصطفى فراج محمد ابراهيم41790
6945############دار السالمدار السالم االعداديةمصطفى محمد الصادق انور41791
6638############دار السالمدار السالم االعداديةمصطفى محمود محمد السيد41792
7655############دار السالمدار السالم االعداديةمصعب احمد محمد محمود41793
7155############دار السالمدار السالم االعداديةمعالي شعبان معالي حمدان41794

(827)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7056############دار السالمدار السالم االعداديةمعتز عبيد احمد محمود41795
7758.5############دار السالمدار السالم االعداديةمكرم ممدوح جوده جاد41796
7448############دار السالمدار السالم االعداديةمهنى ايمن مهنى توفيق41797
4532############دار السالمدار السالم االعداديةمؤمن سيف النصر عبد المعبود محمد41798
4737############دار السالمدار السالم االعداديةمؤمن عبده عبد الحميد احمد41799
6052############دار السالمدار السالم االعداديةمؤمن محمد عبد الرحمن محمد41800
7759############دار السالمدار السالم االعداديةمينا فكري عبد الشهيد عبد المالك41801
7758############دار السالمدار السالم االعداديةمينا وصفي صادق اسحاق41802
7459############دار السالمدار السالم االعداديةنجم الدين شعبان احمد عبد هللا41803
6756############دار السالمدار السالم االعداديةنور محمد كامل توفيق41804
6657############دار السالمدار السالم االعداديةهشام محروس محمد عبد الحميد41805
6751############دار السالمدار السالم االعداديةهشام محمد رفعت ابراهيم41806
4731############دار السالمدار السالم االعداديةوافي عبد المنعم محمد محمد41807
7558############دار السالمدار السالم االعداديةوليد ثوري كليب علي41808
7353############دار السالمدار السالم االعداديةياسين علي عبد الحميد ثابت41809
7043############دار السالمدار السالم االعداديةيحي ابراهيم محمود نورالدين41810
7459############دار السالمدار السالم االعداديةيسي مجدي فتح هللا مريد41811
6753############دار السالمدار السالم االعداديةيوسف حمتو هالل السيد41812
6257############دار السالمدار السالم االعداديةيوسف سيف النصر جادالرب ابراهيم41813
7459############دار السالمدار السالم االعداديةيوسف عصام حسني محمود41814
7960############دار السالمدار السالم االعداديةيوسف نزيه حنا جيد41815
6858.5############دار السالمدار السالم االعداديةاحالم عابدين محمد عبد الحميد41816
7860############دار السالمدار السالم االعداديةاروى احمد محمد احمد41817
7457############دار السالمدار السالم االعداديةازهار احمد عطا علي41818
7760############دار السالمدار السالم االعداديةاسراء خيري محمود حافظ41819
6646############دار السالمدار السالم االعداديةاسراء محمود احمد محمد41820
7458############دار السالمدار السالم االعداديةاسماء احمد محمد السمان41821
6955############دار السالمدار السالم االعداديةاسماء ادهم احمد عبد الرحيم41822
6853############دار السالمدار السالم االعداديةاسماء سامي السيد محمد41823
6856############دار السالمدار السالم االعداديةاسماء عاطف العربي راتب41824
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7157############دار السالمدار السالم االعداديةافنان حمدي عبد الحميد احمد41825
7758############دار السالمدار السالم االعداديةافنان عاصم يونس محمود41826
7458############دار السالمدار السالم االعداديةافنان ناصر عبد الراضي علي41827
7659############دار السالمدار السالم االعداديةالهام حمام احمد اسماعيل41828
6938############دار السالمدار السالم االعداديةامال السيد احمد نورالدين41829
7659############دار السالمدار السالم االعداديةاماني يوسف نورالدين طنطاوي41830
7157############دار السالمدار السالم االعداديةامل جمال عبد العال محمد41831
7244############دار السالمدار السالم االعداديةامنيه فريد رمضان احمد41832
7841############دار السالمدار السالم االعداديةانجي عبد الحي رياض محمد41833
6251############دار السالمدار السالم االعداديةانوار ابو الحمد فكري محمد41834
6753############دار السالمدار السالم االعداديةايات احمد عبد الرحيم عبد المجيد41835
7257############دار السالمدار السالم االعداديةايفون شنوده صديق شنوده41836
7560############دار السالمدار السالم االعداديةايمان حسين بدوي حسين41837
5533############دار السالمدار السالم االعداديةايمان حماد حسين عبد الحميد41838
7044############دار السالمدار السالم االعداديةايمان حمدي احمد مخلوف41839
7058############دار السالمدار السالم االعداديةايمان عاطف محمد راضي41840
7755############دار السالمدار السالم االعداديةايمان عبد الرسول علي احمد41841
5050############دار السالمدار السالم االعداديةايمان فكري ابراهيم محمد41842
5530############دار السالمدار السالم االعداديةايناس عبد هللا عبد المبدى راتب41843
7560############دار السالمدار السالم االعداديةايه احمد علي الصغير41844
7260############دار السالمدار السالم االعداديةايه الديب عبد الحميد ابورحاب41845
7960############دار السالمدار السالم االعداديةايه عبد الحميد عبد الحي ابو الوفا41846
7758############دار السالمدار السالم االعداديةايه فرحات شمس محمد41847
4738############دار السالمدار السالم االعداديةايه ممدوح الدكروني محمد41848
7860############دار السالمدار السالم االعداديةبسينه محمود فاوي احمد41849
6058.5############دار السالمدار السالم االعداديةبشاير ناجح فؤاد ايوب41850
7157############دار السالمدار السالم االعداديةجوليا حمام شحات عجيب41851
6151############دار السالمدار السالم االعداديةحسناء ناجح محمد عمران41852
7456############دار السالمدار السالم االعداديةخديجه محمد عبد الحميد محمد41853
7958.5############دار السالمدار السالم االعداديةخلود خالد سعد صابر41854
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7657############دار السالمدار السالم االعداديةدعاء حمدي احمد ايوب41855
78.560############دار السالمدار السالم االعداديةدعاء محمد كامل عبد الاله41856
7659############دار السالمدار السالم االعداديةدنيا عاطف حماد ابراهيم41857
7448############دار السالمدار السالم االعداديةدينا اشرف محمود عبد الحميد41858
4831############دار السالمدار السالم االعداديةدينا حاتم الصغير محمد41859
7960############دار السالمدار السالم االعداديةدينا ناجح صديق شنوده41860
6847############دار السالمدار السالم االعداديةراندا حسان احمد حسن41861
6537############دار السالمدار السالم االعداديةرانيا فريد شوقي فاضل41862
6743############دار السالمدار السالم االعداديةرانيا نصر احمد فاوي41863
7153############دار السالمدار السالم االعداديةرحمه صالح حمدان علي41864
4947############دار السالمدار السالم االعداديةرحمه عبد الحليم احمد ابراهيم41865
7057############دار السالمدار السالم االعداديةرحمه عبد الناصر احمد عبد القادر41866
7959############دار السالمدار السالم االعداديةرحمه عمر فرج محمود41867
7155############دار السالمدار السالم االعداديةرحمه محمد احمد محمد41868
7859############دار السالمدار السالم االعداديةرضوى احمد حسن احمد41869
7860############دار السالمدار السالم االعداديةروفينا جاد لمعي جوده41870
7659############دار السالمدار السالم االعداديةرويده عبد الشافي علي احمد41871
7858############دار السالمدار السالم االعداديةريم ابو الفتوح عبد الحميد توفيق41872
7760############دار السالمدار السالم االعداديةريم عالء عبد الفتاح حافظ41873
7858############دار السالمدار السالم االعداديةريم محمد الكلحي احمد41874
5745############دار السالمدار السالم االعداديةريهام عيسى نمر موسى41875
7459############دار السالمدار السالم االعداديةزينب رجب عبد العظيم محمود41876
6959############دار السالمدار السالم االعداديةزينب سيف عبد الحميد محمد41877
7658############دار السالمدار السالم االعداديةساره البصيلي السيد محمد41878
7658############دار السالمدار السالم االعداديةساره محمود عبد الحارس عبد الوهاب41879
5154############دار السالمدار السالم االعداديةسحر محمد محمود احمد41880
5357############دار السالمدار السالم االعداديةسلوى ناجح احمد حمدان41881
5142############دار السالمدار السالم االعداديةسها الزناتي محمود سالم41882
6853############دار السالمدار السالم االعداديةسوزان عبد المنعم ماهر محمد41883
7657############دار السالمدار السالم االعداديةشاهندا جابر عبد الرحيم محمد41884
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7758############دار السالمدار السالم االعداديةشاهيناز محمود يونس نجار41885
6054############دار السالمدار السالم االعداديةشرين عبد المنعم حسن محمد41886
7356############دار السالمدار السالم االعداديةشرين محمود محمد احمد41887
7356############دار السالمدار السالم االعداديةشمس هشام صابر محمود41888
6845############دار السالمدار السالم االعداديةشيماء حسن محمد حسين41889
7354############دار السالمدار السالم االعداديةشيماء علي حسن ابراهيم41890
7659############دار السالمدار السالم االعداديةعائشه فريد شوقي بدوي41891
4743############دار السالمدار السالم االعداديةعليا عبد الرحيم السيد احمد41892
5655############دار السالمدار السالم االعداديةفاتن احمد محمد محمود41893
7860############دار السالمدار السالم االعداديةفاطمه احمد حسين عبد الرحيم41894
7358############دار السالمدار السالم االعداديةفاطمه الزهراء محمد رفاعي احمد41895
5141############دار السالمدار السالم االعداديةفاطمه عبد الحكيم راجح محمد41896
4841############دار السالمدار السالم االعداديةفاطمه عبد هللا االدكروني محمد41897
7759############دار السالمدار السالم االعداديةفرح عبد الرحمن عبد الحميد محمد41898
7659############دار السالمدار السالم االعداديةفرحه فضل حسن حسين41899
7759############دار السالمدار السالم االعداديةفردوس عنتر حمدي محمد41900
6957############دار السالمدار السالم االعداديةفريده ابو الحسن فاروق محمد41901
7660############دار السالمدار السالم االعداديةكرمين حاتم بدري متري41902
5642############دار السالمدار السالم االعداديةكريمان محمد شوقي بدوي41903
ي بدوي41904 7151############دار السالمدار السالم االعداديةكريمه عاطف زك
6959############دار السالمدار السالم االعداديةكريمه عزالدين عبد السالم محمود41905
6646############دار السالمدار السالم االعداديةلقاء عاطف خالف الطاهر41906
7357############دار السالمدار السالم االعداديةمروه فريد على شاكر41907
6451############دار السالمدار السالم االعداديةمروه ياسر مصطفى رياض41908
4333############دار السالمدار السالم االعداديةمريم شحاته حسان ابورحاب41909
7559############دار السالمدار السالم االعداديةمريم فكري عبد الشهيد عبد المالك41910
4532############دار السالمدار السالم االعداديةمريم محسن علي حمدي41911
6958############دار السالمدار السالم االعداديةملك حماده عبد الحميد محمد41912
6655############دار السالمدار السالم االعداديةملك عزالدين احمد عبد الوهاب41913
6960############دار السالمدار السالم االعداديةملك عماد فاروق اسماعيل41914
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7259############دار السالمدار السالم االعداديةملك محمد مصطفى مرسي41915
4438############دار السالمدار السالم االعداديةمنار سالم محمد سالم41916
4440############دار السالمدار السالم االعداديةمنار صابر مخيمر عباس41917
70.558############دار السالمدار السالم االعداديةمنار محمد احمد الشلقامي41918
7258############دار السالمدار السالم االعداديةمنال عارف محمد عبد الرحمن41919
7860############دار السالمدار السالم االعداديةمنال عبد العاطي احمد حسن41920
6856############دار السالمدار السالم االعداديةمنال عصران محمد محمود41921
7057############دار السالمدار السالم االعداديةمنال قدري محمد فاوي41922
6558############دار السالمدار السالم االعداديةمنه رفعت محمد علي41923
7352############دار السالمدار السالم االعداديةمنى بشير حافظ محمد41924
7759.5############دار السالمدار السالم االعداديةمنى محمد احمد متولي محمد حسين41925
6959############دار السالمدار السالم االعداديةناريمان شهيد شهدي شهيد41926
6253############دار السالمدار السالم االعداديةنجوى فتحي احمد سليم41927
6855############دار السالمدار السالم االعداديةندا عبد العاطي محمد محمود41928
6859############دار السالمدار السالم االعداديةندا محمد عطا علي41929
7659############دار السالمدار السالم االعداديةندى سيف النصر محمد علي41930
6242############دار السالمدار السالم االعداديةنرمين ابو الوفا احمد علي41931
6149############دار السالمدار السالم االعداديةنرمين عبد الشهيد نمر موسى41932
7158############دار السالمدار السالم االعداديةنسمه حمدي احمد محمود41933
6057############دار السالمدار السالم االعداديةنها ناصر السيد علي41934
7859############دار السالمدار السالم االعداديةنها وحيد عبد الفتاح محمود41935
5756############دار السالمدار السالم االعداديةنورا احمد جابر محمد41936
5155############دار السالمدار السالم االعداديةنورا منصور صالح مغربي41937
4147############دار السالمدار السالم االعداديةنوره عبد الحميد احمد عبد الواحد41938
7959.5############دار السالمدار السالم االعداديةنورهان زينهم احمد فهمي41939
4034############دار السالمدار السالم االعداديةنورهان سعد عبد الحميد محمد41940
5257############دار السالمدار السالم االعداديةنورهان عادل ابو الوفا ابراهيم41941
5650############دار السالمدار السالم االعداديةنورهان عبد الحميد هاشم احمد41942
7358############دار السالمدار السالم االعداديةنورهان محمد احمد عبد اللطيف41943
6258.5############دار السالمدار السالم االعداديةنورهان محمد كامل توفيق41944

(832)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7157############دار السالمدار السالم االعداديةنورهان ناصر يوسف محمد41945
7859############دار السالمدار السالم االعداديةهاجر ابو السعود حسب النبي محمد41946
6455############دار السالمدار السالم االعداديةهاجر السيد محمد محمود41947
7151############دار السالمدار السالم االعداديةهاجر جبريل احمد علي41948
7458############دار السالمدار السالم االعداديةهاجر محمود عطا احمد41949
6154############دار السالمدار السالم االعداديةهايدي احمد ابراهيم علي41950
7758.5############دار السالمدار السالم االعداديةهايدي شحاته احمد علي41951
4654############دار السالمدار السالم االعداديةهبه رمضان القط احمد41952
4656############دار السالمدار السالم االعداديةهدى محمد احمد محمد41953
5149############دار السالمدار السالم االعداديةهناء السيد احمد السيد41954
8058.5############دار السالمدار السالم االعداديةهند محمد محمد علي41955
76.556############دار السالمدار السالم االعداديةوفاء مدكور عبد الفتاح عبد السالم41956
5552############دار السالمدار السالم االعداديةوالء عادل عزت امين41957
7557############دار السالمدار السالم االعداديةوالء عالء صدقي علي41958
7555############دار السالمدار السالم االعداديةياسمين السيد بربري محمود41959
7252############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىابانوب سمير جاد هللا شنوده41960
7459############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىابراهيم اشرف عوض هارون41961
7055############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىابراهيم السيد محمد عجور41962
6856############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىابراهيم عبد الناصر ابراهيم احمد41963
7549############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىابراهيم هانى ابراهيم السيد41964
7551############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىابراهيم يوسف عبد المجيد راضى41965
6853############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىابو الحسن احمد عبد الرحيم ابراهيم41966
7660############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىابو الحسن جاد بيومي محمد41967
6549############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىابو المجد خلف ابو المجد على41968
7860############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاحمد العربى شحاته احمد41969
6137############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاحمد بخيت زغلول ابراهيم41970
78.559############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاحمد جابر ابو الحسن حسين41971
7860############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاحمد جمال محمد مطاوع41972
7656############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاحمد سالمه عبد الباري احمد41973
7055############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاحمد عبد الحارس ابو الحسن حسانين41974

(833)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

6954############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاحمد عبد الحميد عبد الوارث محمد41975
7058############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاحمد عبد الخالق عبد الحميد السمان41976
7657############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاحمد عالء الدين مسعود حفنى41977
7659############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاحمد فراج هاشم محمد41978
7051############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاحمد محمد ابو الوفا امين41979
7759############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاحمد محمد البدرى محمود41980
79.560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاحمد محمد الحسينى عبد الواحد محمد41981
7956############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاحمد محمد عبد البديع محمد41982
79.560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاحمد محمد عطيه مدنى41983
7456############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاحمد منصور ابراهيم احمد41984
8060############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاحمد ناصر محمد احمد41985
7659############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاسامه امين عبد هللا محمد41986
6355############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاسامه مدحت دياب محمد41987
5533############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاسالم اشرف عبد الحميد حسن41988
7760############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاسالم عاطف على احمد41989
7760############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاسالم محمد مصطفى عبد الظاهر41990
7758############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاسالم محمود زكرى عبد الوهاب41991
7455############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاسماعيل احمد اسماعيل رضوان41992
7459############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاسماعيل احمد االمير عباس41993
6651############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاسماعيل عادل محجوب محمود41994
4549############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىالسيد احمد السيد محمد41995
7858############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىانطون كارتر شهدي شنوده41996
7456############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىايهاب رفعت احمد التقى41997
7559############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىبسام البدرى محمد الصغير متولى41998
7555############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىتامر عماد وليم غالى41999
78.560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىتوماس اشرف شوقى جرجس42000
7657############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىجمال سعد على عبد هللا42001
7357############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىجمال عبد الناصر كامل عبد الحميد42002
7860############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىحسام خلف محروس توفيق42003
7760############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىحسام محمد ابراهيم عبد الحميد42004
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7760############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىحسن محمود حسنى طلب42005
7056############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىحمد فراج على عبد العال42006
7759############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىحمزه محمود صابر عبادى42007
7657############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىخالد خلف عبد اللطيف على42008
7458############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىخلف عبد الناصر عبد العال محمد42009
5034############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىذياد رمضان محمد هاشم42010
7560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىرامى ماهر صدقى شهيد42011
7459############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىريمون قيصر جادهللا مسعد42012
7659############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىزكريا السيد محمود ابراهيم42013
7859############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىزياد اسامه هاشم محمد42014
7360############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىزياد حاتم عبد الستار احمد42015
7658############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىزياد صبرى عبد الحارس حسن42016
7760############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىسعدالدين محمد سعدالدين محمود42017
7859.5############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىشنوده القمص ويصا عزمى42018
79.559############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىصالح عبد هللا حسانين عبد المولى42019
7860############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىصبرى السيد الطاهر سليمان42020
7557############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىصالح حجاج ابو الحمد على42021
7755############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىطارق احمد محمد نورالدين42022
7458############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىطارق جابر مصطفى خليفه42023
6552############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىطارق عبد النعيم حسن محمد42024
7156############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد الحميد حماده عبد الحميد هاشم42025
7660############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد الرحمن احمد عبد الرحمن احمد42026
7860############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد الرحمن فتحي محمود عبد الرازق42027
7259############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد الرحمن محمود محمد عبد المجيد42028
7258############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد الرحيم احمد محمد احمد42029
ضان ثابت حسن42030 4643############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد الرحيم رم
6957############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد العزيز احمد عبد العزيز احمد42031
7759############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد العزيز جالل بطيخ سالم42032
7559############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد العزيز كليب عبد العزيز على42033
6954############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد الغفار ياسر موافى محمد42034
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6455############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد الكريم السيد احمد رفاعى42035
7259############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد هللا ابو السعود عبد هللا احمد42036
5450############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد هللا احمد كامل احمد42037
7557############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد هللا شحاته احمد السيد42038
7859############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد هللا عبد الفتاح عبد الحى محمد42039
7459############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد هللا محمود عبد العزيز احمد42040
7559############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد هللا محمود على عبد هللا42041
7657############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد هللا ياسر الفاوى حسن42042
7659############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد المطلب اشرف عبد المطلب مدنى42043
7252############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد الملك احمد كامل غالب42044
7453############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبد الواحد احمد عبد المجيد راضى42045
6945############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبده حماده العبد السيد42046
78.559############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبده عبد الشافى على بديوى42047
7960############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعبده عبد العاطى عبده احمد42048
7860############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعلى احمد صادق على42049
6955############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعمر اسامه خلف نور الدين42050
7860############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعمر خلف احمد خلف42051
7457############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعمر عبد المنعم الطاهر سليمان42052
7960############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعمر محمد زين العابدي رفاعى42053
7960############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعمر وائل حشمت عبد الرحمن42054
7759############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعمرو خالد كمال محمد42055
7758############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىفارس راجح فخرى ابراهيم42056
ضا صادق محمد42057 7959############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىفارس ر
5737############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىفتحى مظهر فتحى عبد الحكم42058
7358############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىفؤاد احمد ابراهيم عوض42059
7153############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىقنتيبه طارق احمد كامل42060
7355############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىكارلوس رومانى خليل عزيز42061
4844############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىكريم هاشم على احمد42062
6349############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىكمال شحاته صديق حمزه42063
7055############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىكيرلس جميل القط امين42064
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7160############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىكيرلس شنوده رومانى عجيب42065
7860############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىكيرلس وحيد حشمت جريس42066
78.560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمبنا كارتر شهدي شنوده42067
7758.5############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمد احمد حبيشى على42068
7356############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمد اسماعيل محمد على42069
4030############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمد اشرف ابو الوفا السيد42070
7658############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمد الجالنى سعدالدين محمد42071
ب بطيخ محمود42072 8060############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمد رج
7859############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمد سمير فوزى الراعى42073
7747############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمد عاطف السيد عبد الرحيم42074
79.560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمد عبد الحكيم محمود عبد المبدى42075
7759############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمد عبد الدايم محمد محمود42076
7549############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمد عبد الرؤوف محمد رمزى السمان42077
78.560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمد عفيفى سليمان محمد42078
7659############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمد عالء الدين محمد محمود42079
78.560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمد على محمد احمد42080
7054############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمد عماد محمد احمد42081
6954############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمد قاسم مندور احمد42082
7460############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمد محمود حافظ اسماعيل42083
7458############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمد محمود سليم همام42084
7559############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمد محمود محمد حسن42085
7359############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمد مؤمن محمد سعيد42086
5249############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمود اشرف البدرى صادق42087
7960############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمحمود عبد المنعم احمد حسين42088
7758############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمصطفى اشرف محمد كامل42089
7560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمصطفى بطيخ محمد فضل42090
7759############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمصطفى ثروت محمد عبد الرحيم42091
مصطفى42092 حماد الصغير ياسين عبد 7858.5############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىالشكور
7760############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمصطفى محمد مصطفى محمود42093
7860############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمصطفى محمود السيد حسين42094
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78.560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمنذر محمد رفعت احمد42095
7760############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمهند فتحى عبد العال محمد42096
7557############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمينا سمير راغب مجلع42097
7560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمينا صبره خليل غالى42098
7659.5############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمينا طلعت نصحى غالى42099
5332############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىهشام سيف بخيت احمد42100
8060############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىهشام عبد الباسط الضبع احمد42101
7559############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىهشام عالء احمد على42102
7658############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىهشام على حسين محمد42103
8060############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىيحى ناصر محمد احمد42104
6854############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىيسى ثروت قديس بطرس42105
7659############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىيوسف احمد عبد الغفار دردير42106
7558############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىيوسف احمد محمد عبد الوهاب42107
78.558.5############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىيوسف حماده الضبع محمد42108
5138############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىيوسف حمدان حسنى صديق42109
5648############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىيوسف سامى اسعد مهدى42110
78.560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىيوسف عبد المنعم الديب على42111
6055############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىيوسف فتحى الضبع عفيفى42112
7760############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىيوسف نشات بغدادى احمد42113
7360############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاسراء انور هاشم محمد42114
7960############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاسراء عبد الراضى على محمد42115
7558.5############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاسراء عصام محمد على42116
7558############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاسماء عبد الرسول محمود حداد42117
8060############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاسماء عبد الرؤوف محمد عبد الحميد42118
8060############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاالء عبد الناصر طه محمد42119
7959.5############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىالشيماء محمد احمد سعدالدين42120
7660############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىامل محمود توفيق بطيخ42121
7057############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىامنيه عبد اللطيف عبد البارى سليم42122
7760############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىاميره سعد زغلول محمد42123
7860############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىامينه عادل هالل التقي42124
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8059############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىامينه عبد الناصر كامل ابراهيم42125
7858############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىانجى ممدوح مشوادى محمد42126
5343############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىايمان احمد جمال احمد42127
7750############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىايمان جابر معالوى ابراهيم42128
6957############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىايه عارف عبد الاله عبد اللطيف42129
7960############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىتحيه ممدوح هالل محمد42130
8058############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىتسبيح محمد على حامد42131
7958############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىجمانه حمدى حسن عبد النعيم42132
7960############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىجهاد على عبد الرحيم محمد42133
7960############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىخلود كياد رجب عبد السالم42134
78.560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىداليا السيد رجب محمد42135
7960############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىدعاء حسين سليم محمد42136
7960############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىدنيا ثروت عبد الناصر محمد42137
7549############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىدنيا شعبان فاروق محمد42138
78.560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىدنيا عبد هللا خلف هللا مرزوق42139
4030############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىدينا عبد هللا قاعود ابراهيم42140
78.560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىدينا عونى محمد عبد النعيم42141
8058############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىرانيا رمضان احمد عبد الاله42142
8059############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىرحاب محمد محمود محمد42143
7959############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىروان عزت عبد الحكيم شاكر42144
8060############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىروان محى الدين شفيق محمد42145
يده عبد النعيم كامل عبد المجيد42146 8060############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىروف
دا عبد الاله احمد على42147 78.552############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىروي
7860############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىريتاج مراد عبده محمد42148
78.560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىشيماء عادل التقى الفاوى42149
7958############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىشيماء محمد احمد كامل42150
7354############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىشيماء محمد عزالدين عبد الاله42151
8058.5############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىعلياء محمد ابو الوفا عبد العال42152
8059############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىغاده احمد ثابت السمان42153
7858.5############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىفرح محمد عدلى عبد اللطيف42154
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5735############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىكريمان حسين محمد ثابت42155
7960############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىلمياء محمد الراوى احمد42156
8060############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىماريه محمد حسن عبد النعيم42157
7556############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمروه فقير ابو المجد محمد42158
6758############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمريم حسب االنور عبد السالم42159
8060############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمريم فيصل فتحى محمد42160
7859.5############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمشيره محمد حسين محمد42161
8060############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىملك جمال عبد اللطيف عبد الرحيم42162
7860############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىملك هشام على محمد42163
8060############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمنال جمال عبد اللطيف على42164
79.560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمنال عذابى عبد المبدى عذابى42165
5751############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمنه السيد احمد الصادق42166
7858############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمها محمد اسماعيل رضوان42167
7859############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمهرائيل نصرى جوده جاد42168
79.560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمى احمد عبد المطلب منظور42169
8060############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىمى فريد عصام عبد الباسط42170
7959############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىميار عاطف حسن محمد42171
8060############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىميار عبد البارى عبد السالم محمد42172
8060############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىميرنا محمد السيد محمد42173
7959############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىندى عادل ابراهيم مدنى42174
8060############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىنرمين جمال حنين شنوده42175
78.560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىنهله ياسر احمد عبد الوهاب42176
78.556############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىنورهان حسام على عبد الحميد42177
6958############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىنورهان حمدى محمد حسن42178
7058############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىنورهان سمعان الجارح سمعان42179
7960############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىنورهان شحاته على محمد42180
8060############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىهاجر نصر الدين محمود عبد اللطيف42181
79.560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىهند ياسر خلف عبد القادر42182
8057############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىوالء احمد ابو المجد محمد42183
7555############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىوالء عبد النعيم عبد الفتاح فاضل42184

(840)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

6347############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىياسمين حسن احمد خلف هللا42185
78.560############دار السالمالشيخ احمدرضوان للتعليم االساسي اعدادىيوستينا صالح يوسف شنوده42186
6446############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةابراهيم السيد العربى نور الدين42187
5047############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةابراهيم سالمه عبد الاله الديب42188
7751############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةابراهيم عبد الحكيم حسن احمد42189
7150############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةابراهيم عنتر عبد الراضى مبارك42190
5849############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةابراهيم فايز محمد ابراهيم42191
6152############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةابوزيد عبادى ابوزيد عبادى42192
79.560############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاحمد البدرى شاهر سليمان42193
4740############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاحمد الضبع احمد بشاي42194
6554############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاحمد اليمنى ابو الفضل عبد الرحمن42195
5750############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاحمد ايمن العبد مهنى42196
5037############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاحمد توفيق عبد الشافى على42197
6050############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاحمد رفعت عبد الحميد محمود42198
7352############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاحمد صبره صابر اسماعيل42199
5045############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاحمد عبد البصير سمحان ناصر42200
4440############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاحمد عبد الصادق ماضي ابوزيد42201
7458############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاحمد فتحى حسين منصور42202
5744############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاحمد كمال عبد الراضي العريان42203
4539############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاحمد كمال ناصر محمد42204
6445############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاحمد لطفي ابو المجد محمود42205
4536############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاحمد محمد حارس احمد42206
6451############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاحمد محمد عبد العال ابوزيد42207
5247############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاسامه حسنى رفاعى ابو الحسن42208
5039############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاسامه عاطف عبد النعيم ابراهيم42209
5340############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاسالم خيبر محمد خيبر42210
6047############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاكرم محمد خضيري حسن42211
4536############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةالسراج عبده غبدالقادر عبد المبدى42212
5944############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةالسيد حسنى مصطفى توفيق42213
5851############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةالسيد عبده محمد محمود42214
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5852############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةباسم عبد المنعم احمد محمد42215
7054############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةباسم لطفى عبد الاله محمد42216
5237############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةبشار عبد الخالد محمد جابر42217
4949############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةبشار ممدوح عبد الراضى احمد42218
7051############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةبهاء جابر سالم سليمان42219
6451############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةبهاء عالء محمد سليمان42220
6753############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةبهاء كمال الدين ياسر اسماعيل42221
5444############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةتغيان احمد على محمد42222
5339############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةجالل على القط حسن42223
6243############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةجمال عبد الناصر عبد الرحيم حمدان42224
7857############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةحازم محمد هايس مرعى42225
6752############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةحافظ عبد اللطيف حافظ محمد42226
4648############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةحجازى القط السيد محمد42227
5144############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةحسن محمود حسن محمد42228
5447############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةحماده احمد سليمان حسن42229
6549############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةحماده حماد احمد ابراهيم42230
5037############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةحماده فتحي منصور علي42231
4945############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةحمدى منصور صالح محمد42232
5845############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةخالد محمد عبد السميع علي42233
5137############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةخالد محمود حسن محمد42234
7050############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةخالد محمود مسلم حمدهللا42235
6945############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةخالد ياسر عطيه ثابت42236
5736############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةرجب متولى محمد قاسم42237
5838############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةرفاعى محمد السيد محمد42238
4142############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةرمضان عبد الناصر شمندى احمد42239
4948############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةرياض حيضر محمد عبد المبدى42240
5354############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةزياد عبد المنعم حمدى محمود42241
4839############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةزين العابدين محمد السيد متولى42242
4938############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةزين العابدين محمد زين العابدين احمد42243
6945############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةسعد جالل احمد محمد42244
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6442############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةسعيد الفول محمد السيد42245
6745############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةسعيد صبره عبيد حسن42246
6352############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةسالمه احمد مهدى سالمه42247
6251############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةسلطان احمد محمد مفيمس42248
5146############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةسليمان عبد الاله على السيد42249
5254############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةطارق محمود على خليفه42250
4349############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةطالل احمد ثابت احمد42251
5850############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعادل محمد حسن محمد42252
4352############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد الحليم حافظ مصطفي حافظ42253
6049############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد الخالق الضبع نورالدين محمد42254
5449############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد الرحمن السيد ابوزيد محمد42255
7153############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد الرحمن الضبع عبد الاله سالم42256
7159############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد الرحمن ايمن ابو الفضل عبد الرحمن42257
5952############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد الرحمن حمدى عبد هللا محمود42258
5249############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد الرحمن عاطف عزمى عبد العال42259
4548############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد الرحمن عبد الرحيم محمد توفيق42260
4539############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد الرحمن عبد اللطيف احمد محمد42261
عبد42262 الرحمن عبد المنعم حمدى محمود عبد 5858############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةهللا
5347############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد الرحيم جاد عبد الرحيم حمدان42263
5150############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد الرحيم قناوى فؤاد محمد42264
4940############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد الصمد فاروق على السيد42265
4436############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد العال حسن عبد العال بشلى42266
5447############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد الاله بيومى سلمان حسن42267
6047############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد هللا سليمان محمود حماد42268
4945############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد هللا عبد الكريم حسن احمد42269
4240############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد هللا قطب رجب عبد الهادي42270
5746############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد المجيد علي سليمان حسن42271
5743############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد المنعم عبد النعيم حمدان عبد الرحيم42272
5443############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد النعيم احمد حمدي احمد42273
5545############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبيد رمضان كامل محمود42274
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6248############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعز الدين فوزى عز الدين هندى42275
6854############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعصام مرعى هايس مرعى42276
صغير حسن42277 4636############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعالء عباده ال
5038############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعلى الضبع عبد الرحمن عبد النبى42278
5849############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعلى محمد هشام على42279
5846############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعلى وادى على حامد42280
7151############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعمر انور عمر محمود42281
7051############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعمر عنتر هشام على42282
7960############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعمرو خالد عبد الناصر محمود42283
6341############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعمرو دياب محمد احمد42284
4648############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعمرو سليمان صبره محمد42285
5247############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةفارس عادل حسن علي42286
5645############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةفارس عاطف عربى محمد42287
5434############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةفاضل فوزى احمد حسن42288
5941############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةفهد عبد اللطيف احمد حسن42289
5953############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةفهمي عرفات حسين احمد42290
5937############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةكرم شرقاوي الديب كامل42291
5640############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةكرم صالح حسن احمد42292
5950############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةكرم كامل محمد على42293
5239############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةكرم مطاوع نورالدين حمدان42294
4641############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةكريم اسماعيل ياسر اسماعيل42295
6449############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةكريم عبد المنعم ابو النجا محمود42296
5444############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةكريم مبروك رجب عبد الهادي42297
7656############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمد ثروت محمد اسماعيل42298
7656############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمد سالمه احمد سليمان42299
5347############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمد سليمان محمود حماد42300
7757############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمد عابد عابدين حمدى42301
5542############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمد عبد الرؤف ابو المجد محمود42302
6055############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمد عبد الاله كامل عبد الاله42303
7959.5############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمد عبده محمد منصور42304
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7758############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمد عز الدين احمد امبابى42305
7458############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمد على محمد حسين42306
7050############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمد عمر احمد على42307
5746############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمد مدكور محمد فكار42308
6851############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمد ناصر اسماعيل على42309
5948############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمود السيد صابر عبد المطلب42310
7256############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمود الشاطر احمد حمود42311
5444############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمود الغريب محمود احمد42312
5449############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمود حافظ ابو المجد محمد42313
6851############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمود حسن على محمد42314
5445############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمود سليمان صبره محمد42315
78.559############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمود صديق اسماعيل منصور42316
4443############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمود عاطف فايز محمود42317
4839############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمود عبد البصير سمحان ناصر42318
5848############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمود عبد الحميد محمد احمد42319
4747############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمود محمد السيد محمد42320
4535############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمود محمد حارس احمد42321
7047############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمصطفى رجب حسن على42322
4941############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمصطفى عمار عابدين احمد42323
6347############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةنور حازم محمد عزالدين42324
4538############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةنور شحاته السيد عبد الرحمن42325
5654############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةوائل جمال عزمى محمد42326
5657############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةوحيد جمال وحيد حامد42327
6254############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةيحيى كرم عبد العظيم بركات42328
4741############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةيسرى محمد عبد العال مغربى42329
7359############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةيوسف على اسماعيل منصور42330
6859############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةيوسف ماهر العربى محمد42331
6356############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاروا احمد موسى محمد42332
5340############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاروى احمد محمد على42333
5544############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاريام احمد عبيد راتب42334
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6447############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاسراء حاتم محمد حامد42335
7259############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاسراء عابدين حسانين احمد42336
5757############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاسماء احمد محمد بشلى42337
6654############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاسماء حسام محمود حمدى42338
7058############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاسماء محمد وحيد حامد42339
6053############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاسماء محمود عبد الحميد احمد42340
7656############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاضواء ماجد احمد على42341
5340############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةامامه عمر احمد عبد الرحيم42342
7758.5############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةامل حربى فتحى محمد42343
6051############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاميره السيد عيد محمود42344
7557############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاميره الالبد محمد احمد42345
5655############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاميره خالد احمد جوده42346
5848############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاميره عبد العظيم ابراهيم محمد42347
4139############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةاميره محمود الجهالن محمود42348
7857############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةانتصار عاطف موسى احمد42349
4850############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةايمان صابر عز محمد42350
6849############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةايمان محمد العبد مهنى42351
5649############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةايه على احمد تغيان42352
5950############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةبدور قناوى الفاوى حسين42353
5049############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةبسمه عبد الاله الصغير الصافى42354
6551############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةبشاير عابد محمود احمد42355
5648############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةجنات ممدوح الجدى حسين42356
4748############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةجهاد انور ابو المجد محمد42357
5143############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةحنان زايد عمران عبد الهادى42358
5549############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةحنان عبد العال الصغير قاسم42359
4947############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةخلود حازم محمد حامد42360
5949############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةخلود حبشى شوقى احمد42361
4948############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةداليا صابر عبيد حسن42362
5448############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةراندا عزت محمود ابوسته42363
6045############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةراندا عصام عبد الفتاح مرعى42364
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5649############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةرحاب الضبع محمود احمد42365
4846############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةرحاب عبد النعيم عبد هللا محمد42366
5648############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةرحمه عابد الفاوى حسين42367
6048############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةرحمه عبد المنصف ابو المجد محمد42368
4049############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةرنيا عبده على اسماعيل42369
7250############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةريهام الراعى صبرى احمد42370
5037############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةريهام عبد العليم محمود على42371
6449############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةزمزم وادى على حامد42372
7451############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةزينب عبد المعين محمد سعيد42373
7557############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةساره شوقى محمد عبد العال42374
6448############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةساره عرفه احمد محمد42375
7453############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةسالمه عبد الرحمن صابر عبد المطلب42376
6246############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةسكر عاطف موسى احمد42377
7150############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةسلوى عبد الحميد كامل محمود42378
7851############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةسماح احمد عبد الرحمن صابر42379
7751############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةسمر اشرف بدرى محمد42380
7138############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةشروق حسنى محمود على42381
6548############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةشرين حسين حسنين احمد42382
6649############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةشرين ضاحى عباس احمد42383
7052############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةشهد مؤمن السيد متولى42384
5742############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةشيماء عبد الرحيم حسين حسن42385
5949############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةشيماء عبد القادر الفاوى حسين42386
6955############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةصابرين عزت احمد محمد42387
5945############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبير حمدان فكرى ظرظور42388
7358############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعزه سيف النصر صابر اسماعيل42389
5948############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعال عبد العليم محمود على42390
6742############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةغاده رجب نورالدين حمدان42391
6444############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةغاده على عبد الاله على42392
7253############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةفرحه محمد احمد محمود42393
5948############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةلبنا منازع سليمان على42394
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6047############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةلبنى صالح عبد هللا حسن42395
5749############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةلمياء ايمن عامر محمد42396
6453############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةلمياء عبد الفتاح مرعى سليمان42397
6955############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمروه محمد حسين محمد42398
7657############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمريم حسانين محمود محمد42399
5955############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةملك عادل محمد عزالدين42400
4342############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةملك عبد الرحيم محمد احمد42401
6654############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةملك عبد النبى حارس عبد النبى42402
5543############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةملك على عبد الاله محمد42403
6044############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةملك محمد رشاد ابوزيد42404
6655############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمنار حسنى محمد عبد العال42405
7053############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمنار حماده محمد سليمان42406
5651############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمنى اشرف محمد على42407
5741############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمنى حازم على الجهالن42408
5750############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمنى على حمدان الصافى42409
7254############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمها البدرى كمال محمد42410
6449############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمها عبد الحميد نورالدين عطيتوه42411
6954############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةندا صابر محمد عبد العال42412
6452############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةندى لطفى حافظ محمد42413
5644############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةنسمه حسنى عبد العظيم ابراهيم42414
5138############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةنعمات الضبع حصاوى محمود42415
7256############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةنعمه عبد الباسط احمد ابراهيم42416
7459.5############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةنعمه محمد محمود عبد العال42417
7458.5############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةنهاد احمد محمد احمد42418
5347############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةنهاد عبده محمد حسن42419
5646############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةنهله سمير عبد الاله القط42420
4944############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةنهله عابد عبيد محمد42421
6254############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةنورا الراعى صبرى احمد42422
7358############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةنورا صابر محمد عبد العال42423
7659############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةنورهان احمد محمد احمد42424
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6658.5############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةنورهان خالد صبره محمد42425
5556############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةهبه بسام على قاسم42426
7353############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةهدى احمد هشام على42427
5746############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةهناء رضا محمد احمد42428
5847############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةهناء عبده عبد السميع حمدان42429
6450############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةهند محمد عوض ابو المجد42430
6347############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةهيام صابر محمد ابوسته42431
7750############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةهيدى جبريل قاسم خليفه42432
7458.5############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةورده السيد حسن منصور42433
6248############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةوالء خالد عبد الرحيم خليفه42434
5852############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةوالء عبد الرسول كمال محمد42435
6855############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةياسمين عابدين احمد خيبر42436
5144############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةابراهيم حسن سليمان السيد42437
7548############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةاحمد حمدي عبد الاله محمد42438
6046############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةاحمد علي حامد علي42439
7756############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةاحمد فوزى احمد محمود42440
5345############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةاحمد مهدي احمد سليمان42441
5742############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةاسالم مصطفي حمدي نورالدين42442
7850############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةاسماعيل عاصم ابراهيم فهيم42443
7250############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةاشرف سمير كامل صديق42444
4741############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةاالمير دميان زارع موسي42445
صا42446 عت وي صا رف 7547############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةاندرو وي
5541############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةجرجس سامى وهيب نظير42447
6346############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةحسام عبد الناصر مصطفي توفيق42448
6547############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةحسن عماد الدين مازن السيد42449
7144############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةحماده معروف ثابت محمود42450
6044############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةروماني حمام ناهض جورجي42451
7246############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةزكريا عامر محمود نورالدين42452
7247############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةزياد عارف فؤاد جابر42453
5342############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةشريف  عنتر  عبد الحفيظ عبد الرحمن42454
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6844############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةشهاب حسن حسين عبد الرحيم42455
6146############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةصفوت  سمير  كامل  صديق42456
5942############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةضياء السيد حسن نورالدين42457
5943############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةعبد الباسط محمد الكبير احمد عبد المعين42458
5740############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةعبد الرحمن مازن صابر محمود42459
6643############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةعبد هللا اسماعيل احمد نورالدين42460
6444############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةعبد هللا حسنى عبد الوهاب احمد42461
6141############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةعبد هللا نبيل جابر محمود42462
6241############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةعلي رفعت مطر محمد42463
6036############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةعلي ناصر عطيه احمد42464
7353############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةعمر عاطف عبد الاله محمد42465
5935############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةفهد حاتم عبد العزيز احمد42466
6645############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةكيرلس شحات بخيت جرجس42467
6948############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمايكل مكارى فرج حكبم42468
5939############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمحمد  عالء عبد السالم  محمد42469
6344############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمحمد احمد ثابت عبد الرحيم42470
5539############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمحمد احمد محمد محمد42471
7447############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمحمد الديب عبد الحميد بكري42472
5837############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمحمد انور ابو الحمد علي42473
7650############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمحمد ايمن محمد احمد42474
7242############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمحمد توفيق خلف عبد الكريم42475
7857############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمحمد حمدي التقي بكري42476
6750############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمحمد حمدي محمد ابو الريش42477
7054############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمحمد دياب عبد الحميد بكري42478
6551############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمحمد راضى عبد العزيز موسى42479
6752############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمحمد رجب حسن عبد الحليم42480
7555############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمحمد رزق شهيد محمد42481
4948############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمحمد عبد الجابر عبد الرحيم عمر42482
5543############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمحمد عبد الحميد السيد حسانين42483
6552############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمحمد عبد اللطيف مصطفي محمد42484
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6749############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمحمد عصام يونس محمود42485
5744############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمحمد محمود فهمى مراد42486
7555############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمحمود وليد محمود احمد42487
6453############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمصطفى جمال عبد الناصر محمد على42488
7250############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمصطفي عثمان ماجد محمود42489
7256############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمصطفي فوزي سليمان السيد42490
5746############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةنبيل عاطف شهيد جرجس42491
4049############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةهاني  عبد الراضي  ثابت  احمد42492
7155############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةهيثم يوسف كمال محمود42493
6648############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةوليد احمد محمود احمد42494
5947############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةوليد حماده مفيد عبد الراضي42495
7356############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةاسراء محمد مطاوع فكار42496
5641############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةاسماء عالء محمود عبد العال42497
6842############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةاصاله عبد الحارس رياض الراوي42498
7039############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةاغابي الراهب عمدان تغيان42499
6338############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةالهام عاطف يوساب حنا42500
6135############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةامال عثمان عبد السالم محمد42501
5344############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةاميره جمال محمد محمد42502
7248############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةاميره جورجيوس شكر هللا يوسف42503
ير السيد محمود42504 7349############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةايمان االم
6840############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةجهاد جوده حافظ موسى42505
7960############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةجهاد عبد الحكيم ماجد محمد42506
7151############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةحبيبه عبد الخالد عبد العزيز محمد42507
5332############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةحسناء عبد الخالد رمضان محمدين42508
7546############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةداليا هاشم حسانين اسماعيل42509
6242############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةدعاء احمد عبادي مراد42510
7249############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةدعاء عبد الخالد محمود ابو العال42511
6549############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةدعاء محمد فايز محمود42512
6743############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةدميانه هاني سميع لبيب42513
7144############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةروزان هاني محارب شهيد42514
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7153############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةرويدا عابدين احمد نورالدين42515
7360############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةساره بهنان رفعت ويصا42516
6759############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةساره محمد عبد النعيم احمد42517
6559############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةسحر عبد الفتاح محمد حسين42518
7060############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةسمر محمد علي حفني42519
6356############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةشروق عبد هللا التقي بكري42520
7960############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةشهد تهامي محمد محمود42521
6856############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةشيماء خالد عبد المنعم السيد42522
7759.5############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةصفاء حسين محمد علي42523
6860############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةصفيه علي محمد احمد42524
5645############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةعزه بطيخ نور الدين محمد42525
4340############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةعصمت عادل عبد الحق ابراهيم42526
5444############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةعطيفه فهد امبابي السمان42527
5348############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةعلياء عبد الراضي ثابت احمد42528
6758############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةكوثر يوسف عبد الحميد ابو العال42529
7360############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمارينا بهجت حشمت زكي42530
6956############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمارينا عطا القط ملك42531
7053############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمرنا يوسف عوض يوسف42532
7758############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمريانه عياد القس جرجس عطا هللا42533
6858############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةملك حسين سليمان السيد42534
5744############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةملك عبد الستار محمد عبد العال42535
4948############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةملك عبد العليم عبد الفتاح محمد42536
7960############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمنار عالم علي محمود42537
7659.5############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةمي يحيي محمد كريم42538
7658############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةناريمان يونس مطاوع فكار42539
6544############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةنبيله عالء عبد الراضي السيد42540
6545############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةنجالء فتحي احمد علي42541
7558############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةندا عبد هللا ابو السعود ابراهيم42542
6951############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةنرمين عبد الموجود مازن محمود42543
6544############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةنهله عادل كمال محمد42544
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5945############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةنوال عرش حمدي نورالدين42545
6051############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةنورا فتحي عوض محمد42546
7456############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةنورهان يوحنا فهيم عبد النور42547
7760############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةهايدي طه عبد الحميد ابو العال42548
5640############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةهايدي عادل عبد الراضي علي42549
6148############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةهبه بدوى محمد محمود42550
5241############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةهدي نورالدين حسن نورالدين42551
6040############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةوالء احمد محمد احمد42552
6346############دار السالمنجوع مازن شرق للتعليم االساسى القديمةياسمين عبد الناصر صابر محمود42553
6542############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةابراهيم السيد ابراهيم الضمرانى42554
5850############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةابو القاسم ايهاب ناجح ابو القاسم42555
7355############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةابوبكر احمد حمزه احمد42556
7146############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةابوعمره كمال محمد محمود42557
6349############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاحمد انور احمد عبد العال42558
6542############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاحمد جاسر البدرى محمد42559
6441############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاحمد جبريل حشمت ابو الفضل42560
7453############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاحمد عارف عبد الموجود بدوى42561
6745############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاحمد عاطف رجب محمد42562
6747############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاحمد عامر عبد الحكم محمد42563
6551############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاحمد عبد الحكم محمد على42564
7354############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاحمد عبد الناصر السيد محمد42565
7557############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاحمد فرار محمد عبد القادر42566
6243############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاحمد محمود حسين زياده42567
6147############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاحمد موسى احمد حماد42568
5852############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاسالم السيد حمزه عبد العال42569
7154############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاسالم الفالح الشنبلى محمد42570
7450############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاسالم خالد عبد العزيز عبد الحميد42571
7647############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاسماعيل منصور سعدالدين امين42572
7351############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةالبدرى عبد الناصر البدرى محمد42573
7154############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةالسيد احمد السيد على42574
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4946############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةالسيد جمال ابو الفضل على42575
7653############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةالسيد محمد احمد عباس42576
7554############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةبدوى سيفين احمد على42577
6147############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةبهاء محمود خلف على42578
7451############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةجبريل محمود زكرى السيد42579
4331############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةحسام على احمد امين42580
7249############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةحسام عيسى مختار ابو الحسن42581
7652############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةحسن احمد ابراهيم سيد احمد42582
7657############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةحسين جمال حسين ابو القاسم42583
7148############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةحمدى ضاحى السيد حارس42584
7659############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةخالد عبد الناصر عبد الاله محمد42585
7256############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةخلف ياسر خلف رفاعى42586
7347############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةسعد محمد سعد محمد42587
5838############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةشعبان عبد الباسط السيد حارس42588
7650############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةصالح عبد الناصر محمد عبد الرحيم42589
7554############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةطارق محمود محمد على42590
3320############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعادل احمد محمد احمد42591
7249############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعبد الباسط السيد محمد سليم42592
7659############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعبد الرحمن اسعد علوى عجور42593
7245############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعبد الرحمن جمال فؤاد احمد42594
7247############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعبد الرحمن حميدو مهدى عبد العال42595
7552############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعبد الرحمن خالد عبد العظيم احمد42596
7152############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعبد الرحيم عبد الحميد رشدي عبد الحليم42597
5936############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعبد الظاهر احمد عبد الظاهر احمد42598
7854############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعبد الظاهر السيد عبد الظاهر احمد42599
7649############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعبد هللا اشرف عبد الحفيظ على42600
6941############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعبد هللا خالد عبد الرازق محمود42601
7852############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعبد هللا محمد عبد الحكيم محمود42602
7548############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعثمان مهران عبد الموجود محمد42603
7046############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعشرى جبريل حشمت ابو الفضل42604
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6748.5############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعلى رافت على احمد42605
6740############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعلى عبد الغنى عبد العزيز عبد الحميد42606
7746############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعلى محمد هاشم صديق42607
7542############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعمر اسماعيل بركه السيد42608
7240############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعمر شريف عطيه على42609
7239############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعمر على عبد العال جادالرب42610
78.546############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعمر محمد الصاوى محمد42611
7747############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعمرو دياب احمد محمد42612
7750############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعمرو محمد رشدى محمد42613
6444############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعيد عبد هللا على قناوى42614
6949############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةفتحى خليفه السيد عمر42615
6646############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةفهمى ناجح فهمى على42616
7543############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةكارم محمود على السيد42617
6646############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةكامل حمدان كامل احمد42618
6143############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةكرم صديق احمد محمود42619
7247############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةكريم جمال ابو الوفا هاشم42620
6943############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةكريم حجاج محمد عبد الحميد42621
7748############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةكريم فيصل مراد عبد الشافى42622
7247############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةكريم ممدوح رفعت احمد42623
7352############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحسن عبد البصير عبد الاله السيد42624
7346############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمد ابراهيم نصرالدين نورالدين42625
7656############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمد احمد مصطفى محمد42626
6142############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمد الزعيم محمد عباس42627
5739############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمد الوحش محمد مندر42628
6242############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمد باهى رجب محمد42629
6544############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمد رفعت السيد على42630
7651############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمد عاطف احمد عبد الحميد42631
6445############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمد عبد الحكم محمد على42632
7546############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمد على عمران احمد42633
6842############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمد على محمود السيد42634
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6946############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمد فؤاد محمد عبد القادر42635
7653############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمد محمود على محمود42636
6542############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمود ابو العز مدكور عبد الموجود42637
5544############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمود ابو العينين فراج احمد42638
7651############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمود السيد احمد شاكر42639
6339############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمود الغوال عزت نورالدين42640
6845############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمود جمال ابو الحسن احمد42641
7046############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمود صديق ابراهيم محمد42642
6948############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمود عابدين يونس شاكر42643
7752############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمود عاطف يوسف على42644
78.552############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمود عبد العال ابوحربه عبد العال42645
7349############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمود على محمد دقيش42646
7040############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمود على محمد سليم42647
7652############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمود فرار راجح ابو الوفا42648
7544############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمود محمد فرج احمد42649
6644############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمود محمد مصطفى محمد42650
7051############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمصطفى ابوبكر مصطفى احمد42651
7040############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمصطفى الزعيم محمد محمود42652
6536############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمصطفى حسين محمد نورالدين42653
4840############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمنصور السيد على عبد الحليم42654
7151############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمنصور عامر عبد الحكم محمد42655
6850############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمؤمن احمد الشاللى محمد42656
4937############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةناجى على ناجى احمد42657
4433############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةنادر رفعت محمد احمد42658
6649############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةنصرالدين ابو السعود نصرالدين محمد42659
7959.5############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةهشام عباس حمد هللا عثمان42660
8056############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةوحيد هيثم البدرى وحيد42661
6149############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاسراء السبع عبد الحميد احمد42662
6746############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاسماء احمد صديق احمد42663
7855############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاسماء حامد جابر على42664
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7858############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاسماء رشدى محمد سليمان42665
7553############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاسماء عبد الحكم محمد على42666
5643############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاسماء عالء محمد مطاوع42667
7745############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةالفت امين احمد امين42668
6252############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةامانى البدرى صابر على42669
8058.5############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةامانى حميدو على محمود42670
6547############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةامانى محمود احمد محمد42671
78.556############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةامل حمدان ابو الحسن محمد42672
7348############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاميره جمال ابو الوفا هاشم42673
78.552############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاميره عبد الباسط مفدى على42674
7851############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةاميره كمال محمد على42675
7248############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةامينه رجب محمد سعدالدين42676
3821############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةايه االدهم عبد الحفيظ احمد42677
6846############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةايه البدرى احمد السيد42678
6650############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةايه تمام السيد على42679
7248############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةايه عابد عثمان عباس42680
78.551############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةايه كمال يوسف بطيخ42681
7854############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةايه محمود عبد المقصود بدوى42682
7956############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةبسنت عوض هللا ابو الوفا محمد42683
7450############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةجيهان نصر عبد الحافظ عثمان42684
7752############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةحسناء عبد الخالق رياض على42685
7158############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةخديجه عبد الرازق على عبد الرحيم42686
6147############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةدنيا النمر محمد مندر42687
7447############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةدنيا طلعت المغربى محمد42688
7844############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةرحمه فضل الكريم ابو الوفا احمد42689
7756############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةرضا االدهم نصرالدين امين42690
7955############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةرؤى ياسر حيضر عبد الرحيم42691
79.550############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةريحاب عبد العاطى رشدى احمد42692
نب جبريل يونس شاكر42693 6751############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةزي
2712############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةساره جاد الرب محمد عبد العال42694
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7144############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةساره عبد الجيد على عبد الرحيم42695
7750############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةساره عبد الحميد محمد عبد الوهاب42696
7549############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةسمر على راشد السيد42697
7646############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةشرين الزعيم محمد مصطفى42698
7860############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةشهد شوقى محمد حسان42699
7049############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةشيماء محمود عبد القادر حافظ42700
7455############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةشيماء محمود عبد الموجود يوسف42701
7758############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعائشه على عطيه عبد الحليم42702
7144############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةعبير اشرف محمد امين42703
7757############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةفاطمه حمدان فؤاد احمد42704
7045############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةفاطمه خضيرى على نورالدين42705
7447############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةفاطمه كليب السيد سيد احمد42706
7559############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةفاطمه مصطفى عبد الاله على42707
7346############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمايزه فهمى على احمد42708
7041############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمروه السيد مصطفى احمد42709
3313############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمروه عبد الحكم محمد دقيش42710
6747############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمريم صالح مصطفى محمد42711
7246############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمريم عشري فهمى عبد هللا42712
6658.5############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمريم محمد احمد عسيري42713
7557############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمشيره امين احمد عبد اللطيف42714
7551############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمنار البدرى احمد محمود42715
7659.5############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمنار عبده خليفه امين42716
7658############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمياده الديب عبد الفضيل محمد42717
7659.5############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةندا اشرف نورالدين احمد42718
7449############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةنشوى عاطف يوسف محمود42719
6753############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةنعيمه عبد الناصر محمد عبد الرحيم42720
6554############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةنورا السيد على محمد42721
6857############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةنوران ايمن عبد القوى عبد اللطيف42722
7158############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةنورهان احمد جابر احمد42723
ح فهمى على42724 7657############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةنورهان راج
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7558.5############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةنورهان على محمد على42725
7352############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةهاجر محمد سعدالدين امين42726
7756############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةهاله شكرى احمد احمد42727
7451############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةهبه عزت عبد الرحيم محمد42728
7555############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةهدى ناجح ابو الوفا محمود42729
7449############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةهويدا الديب مصطفى احمد42730
3423############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةياسمين ابو الحمد فاضل السيد42731
7459.5############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةياسمين اشرف فاضل محمد42732
7352############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةياسمين خلف احمد موسى42733
4942############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى ابانوب انور وديع حسب هللا42734
7057############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى ابراهيم جمال احمد محمود42735
6241############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى ابراهيم عماد النجار درويش42736
7551############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى احمد احمد عثمان احمد42737
6945############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى احمد السيد محمود احمد42738
7457############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى احمد الصباح محمد الصغير عبد الموجود42739
7555############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى احمد عامر حشمت امين42740
7449############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى احمد عبد الوهاب مصطفي محمد42741
7554############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى احمد عمر على تهامى42742
6439############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى احمد محمد عوض نعمان42743
7248############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى احمد محمود طايع فرج42744
6547############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى احمد مرعى عبد الرحيم محمد42745
7456############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى اسامه عبد العزيز بدوى ابو العال42746
7152############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى اسامه مالك عوض الكبير رجب42747
7656############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى اسالم احمد على شكرى42748
7049############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى اسالم السيد عبد المنعم على42749
7849############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى اسالم عصمت حسانين محمد42750
7752############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى برسوم شفيق لبيب عبد الشهيد42751
7750############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى بوال عبد المالك العبد حسب هللا42752
6438############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى حازم محمد عبد الحافظ عبد الجليل42753
7852############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى حماده محمد امين محمد42754
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7850############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى رائد عماد فؤاد محمد42755
7550############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى صليب شنوده جاد هللا نصر هللا42756
7550############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى ضياء ناجح محمد ابو الوفا42757
عبد42758 الحميد عادل عبد الحميد عبد 7248############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى الموجود
7047############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى عبد الرحيم رشاد على درويش42759
7238############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى عبد هللا نشات ابو السعود عبد الموجود42760
7246############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى عبد الواحد محمد احمد عبد الجليل42761
7545############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى عالء كحيل ابو السعود عبد الموجود42762
7851############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى على عبد الهادى احمد محمد42763
6440############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى على محمد احمد عبد الجليل42764
7342############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى على منصور الفولى محمد42765
7955############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى عمرو رفعت رحاب عبد الرسول42766
7541############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى كرم ناصر على حامد42767
5937############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى كريم احمد السيد عالم42768
7449############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى كريم مدحت محمد الصغير عبد الموجود42769
6943############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى كريم هانى عبد الحميد عبد الموجود42770
7648############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى محمد احمد عثمان احمد42771
7744############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى محمد السيد التونى هاشم42772
7643############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى محمد السيد عالم راشد42773
7746############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى محمد السيد همام على42774
7448############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى محمد حسن محمد احمد42775
6747############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى محمد سعودى احمد محمد42776
6443############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى محمد عبد العاطي محمد محمود42777
6844############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى محمد عصام عبد الرحيم عبد الحافظ42778
7649############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى محمد على محمد محمود42779
7446############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى محمد غزالن حلمى وزيرى42780
7247############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى محمد محمود رفاعى محمد42781
7444############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى محمد يوسف عوض محمد42782
7449############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى محمود ابو المجد احمد ابو المجد42783
7852############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى محمود احمد محمد هاشم42784
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7547############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى محمود خضري شوقي الشمندي42785
6947############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى محمود خلف محمد احمد42786
6947############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى محمود عادل عبد الباقي نظير42787
6747############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى مصطفى ابراهيم يونس محمود42788
6647############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى مصطفى اسماعيل احمد درويش42789
7144############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى مصطفى محمد حلمى محمود42790
6338############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى منتياس صبرى سعيد محروص42791
7555############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى يوسف عبد الفتاح بدوى ابو العال محمد42792
7753############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى اسماء احمد فخرى محمد42793
7350############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى اسماء حلمى على امين42794
7550############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى اسماء صبرى يوسف دردير42795
7450############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى اسماء عمر عبد الفتاح محمد42796
7252############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى امل االسمر نفادى عالم42797
6348############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى انجي محسن شحاته ابو المجد42798
7452############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى ايفون عايد العبد حسب هللا42799
5245############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى ايه حماده منصور ابراهيم42800
7041############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى ايه حمدون عبد الحافظ عبد الجليل42801
7449############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى ايه منصور على مرسى42802
7348############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى خلود محمد طايع فرج42803
5745############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى دينا انور وديع حسب هللا42804
6752############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى رانيا ابراهيم فاروق محمود42805
7552############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى رحمه عادل امين محمد42806
7439############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى رحمه عبد الباسط هاشم محمود42807
7549############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى رشاء محمود محمد حسانين42808
6845############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى شروق الدمرداش احمد محمود42809
7650############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى شيماء عواد عوض نعمان42810
5547############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى عال الديب حامد احمد42811
5147############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى فاطمه شريف خضرى محمود42812
4840############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى فاطمه صالح ابو الوفا حسين42813
4447############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى لؤا عبد العاطى على احمد42814
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7656############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى مروه مؤمن حشمت امين42815
7655############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى مريم عبد الرحيم محمد رضوان42816
4740############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى مريم عبد الاله حنفي محمود42817
7551############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى مريم مهاود حسين احمد42818
7450############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى منار احمد محمد حسن42819
7549############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى مها عبد الراضى القط سلطان42820
ر42821 7545############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى نانسى على يوسف دردي
7045############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى نانسى مقبل مسعد محروص42822
7549############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى نورا عبد الباسط محمد محمود42823
7654############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى هاجر محمد احمد محمود42824
7750############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى هاله سعودي محمدالقط محمود42825
7048############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى وفاء الديب حافظ احمد42826
7352############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى ياسمين محمد عزت شكرى42827
7144############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىابراهيم عبد الناصر الديب رضوان42828
7644############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىابراهيم فكري محمد امام42829
6249############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىابراهيم وائل السيد احمد42830
5244############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىابو السعود حامد ابو السعود احمد42831
6342############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىاحمد عطيه عبد القادر محمود42832
7350############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىاحمد محمد الصغير احمد جمعه42833
7449############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىالبدرى محمد بديوى محمد42834
7145############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىحازم محمد عبد الموجود احمد42835
7254############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىصالح راجح محمود احمد42836
عبد42837 الحافظ عبد الرحيم محمود عبد 7352############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىالحافظ
7449############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىعبد الحميد جمال محمود صادق42838
6643############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىعبد الحميد محمد عبد الحميد عبد القادر42839
7453############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىعبد هللا علي احمد علي42840
7448############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىفضل سالمان السيد محمود42841
7044############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىمحمد ابراهيم عوض محمد42842
7448############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىمحمد احمد مرزوق امين42843
6945############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىمحمد دياب محمد حفنى42844
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7349############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىمحمد رشاد على محمد42845
7245############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىمحمد سامي احمد علي42846
7547############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىمحمد عاطف محمد على42847
7546############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىمحمد على حشمت عالم42848
مرزوق42849 عبد الرحمن مرزوق عبد 7345############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىالرحمن
7448############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىامل احمد حامد احمد42850
6848############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىايات حمام عبد الفتاح محمد42851
6847############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىايمان احمد مصطفى محمود42852
7650############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىايمان الضبع عمران عبد العال42853
7749############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىايه محمد محمود على42854
7651############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىخلود يونس فؤاد احمد42855
7746############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىرقيه محمد محمد محمد42856
78.548############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىسعاده البدري عبد العال محمود42857
78.553############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىمريم رشوان عبد الحميد خليل42858
7844############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىمريم شعراوى عبد العظيم احمد42859
78.543############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىملك محمد حامد احمد42860
مان احمد عبد المجيد محمد42861 7244############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىناري
7646############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىهاجر جمال قناوى محمود42862
7642############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىهاجر علي احمد علي42863
78.554############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةابراهيم احمد ابراهيم احمد42864
7856############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةابراهيم احمد محمد فهمى42865
7252############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةابراهيم فتحى عبد العال عبد الرحيم42866
5350############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةابو الحمد الضبع محمد فرج42867
5150############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةابو المجد محمد ابو المجد عبد اللطيف42868
6352############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةابو الوفا عبد الرحيم محمد ابو الوفا42869
5952############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةاحمد جمال على سليمان42870
78.554############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةاحمد رافت صابر محمد42871
6552############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةاحمد رمضان عبد القادر محمد42872
5653############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةاحمد سعد ابراهيم احمد42873
6249############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةاحمد عبد العاطى خيرى محمد42874
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7855############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةاحمد محمد الراوى مصطفى42875
5547############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةاحمد محمود على سعدان42876
4550############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةاسالم محمد محمود احمد42877
7455############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةاسماعيل محمد اسماعيل عبد الوهاب42878
7658############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةبدر هاشم محمد عبد الحليم42879
7147############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةبهاء خلف محمد السيد42880
6553############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةحازم ايمن ابراهيم محمود42881
6354############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةحازم فتحى فؤاد ابو الفضل42882
4245############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةحشمت عزت احمد مصطفى42883
7952############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةحلمى منصور حلمى محمود42884
7452############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةراضى جمال اسماعيل عبد الوهاب42885
7050############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةشريف عطيه بكرى محمد42886
6249############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةطلعت شحاته حسب هللا محمد42887
78.553############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةعبد الحكيم محمد محمود ابوزيد42888
4841############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةعبد الحليم على احمد احمد42889
6449############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةعبد الحميد حسن تمام ابو الحمد42890
7652############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةعبد الرحمن محمد حامد احمد42891
7147############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةعبد العاطى محمود عبد العال محمود42892
7655############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةعبد الاله عبد الناصر محمود اسماعيل42893
6751############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةعالء سمير انور حسين42894
7752############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةعلى شحاته عبد الحميد السيد42895
7452############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةعلى عبد الباسط احمد ابوزيد42896
7153############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةعلى يوسف محمد عسران42897
6555############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةعلي ابو السعود محمد حسين42898
6043############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةعماد احمد عمر عابد42899
7154############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةفراج بدن محمد السيد42900
7657############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةفواز السيد على محمود42901
5747############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةكريم عبد الفتاح عبد الرحيم احمد42902
6851############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةكريم محمد محمود احمد42903
6649############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمحمد السيد حفني احمد42904
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6549############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمحمد الطيب على الطيب42905
7350############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمحمد جبريل محمد ابو المجد42906
7549############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمحمد حجاج يوسف محمد42907
5144############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمحمد خيري عبد المجيد ابو الفضل42908
7549############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمحمد رشوان ابراهيم محمود42909
7052############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمحمد صالح الدين عبد المجيد ابو الوفا42910
5546############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمحمد فراج مصطفى السيد42911
5749############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمحمد فؤاد فراج محمود42912
6549############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمحمد نبيل محمد اسماعيل42913
7050############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمحمد هانى ابوبكر السيد42914
6550############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمحمود احمد على سعدهللا42915
5843############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمحمود انور حمزه محمد42916
78.554############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمحمود عبد الرحمن محمود محمد42917
7654############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمحمود عبد الناصر فهمي محمد42918
ضان على42919 6949############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمحمود على رم
7450############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمحمود محمد زيدان محمد42920
7148############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمحى الدين ابو السعود ابو القاسم السيد42921
4535############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمروان فؤاد محمود المهدى42922
6447############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمروان ماهر عبد الستار علي42923
7848############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمصطفى امين على عبد الرحيم42924
7349############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمصطفى رجب السيد احمد42925
7649############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمصطفى محمد فوزى محمود42926
7553############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمصطفى مصلح محمد اسماعيل42927
7053############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةوليد اشرف محمد محمد42928
يد رشاد فؤاد ابو الفضل42929 5042############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةول
5449############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةيوسف محمد يوسف احمد42930
7353############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةازهار منصور محمود اسماعيل42931
7352############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةاسراء ابراهيم حسين محمد42932
7354############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةاسماء حجاج يوسف محمد42933
7658############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةاسماء محمود ابوضيف محمد42934
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7556############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةاالء عبد الباسط محمود اسماعيل42935
5848############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةالفت ناجح عبد المجيد ابو الفضل42936
5951############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةاميره عبد الحميد محمد ابوزيد42937
7250############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةاميره عزت محمد ابو الفضل42938
7250############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةانجى صبرى عبد الكريم على42939
6851############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةايه خالف محمد السيد42940
4844############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةايه عبد الباسط محمود محمد42941
6050############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةايه مطاوع محمد احمد42942
6950############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةايه مؤمن محمود احمد42943
6851############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةجهاد عبد الكريم عبد الحميد ابراهيم42944
7254############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةجيهان مقبول محمود على42945
5742############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةحسناء مؤمن محمد عبد الحميد42946
5951############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةحميده احمد على عبد الرحيم42947
7051############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةخلود كرم عبد العزيز محمود42948
6246############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةدعاء جمال يوسف محمد42949
7955############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةدينا الضبع احمد السيد42950
5648############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةرحاب رافت العبد عبد الرحيم42951
5836############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةرحمه عبد الباسط مصطفى محمد42952
7858.5############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةروان السيد على محمود42953
7552############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةروضه كرم منصور محمد42954
7953############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةزهره عزت نورالدين مهدى42955
7652############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةزينب شوقى رجب محمد42956
79.555############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةسلوى عبد الاله محمود اسماعيل42957
7654############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةسمر عبد الناصر يوسف محمد42958
7757############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةسهام رمضان حسن عبد هللا42959
6650############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةشريفه السيد مصطفى ابراهيم42960
8058############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةشهد عبد الحميد محمود محمد42961
7854############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةشيرين شحاته عبد الشافي عبد الرحيم42962
7152############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةشيماء عبد الرؤوف احمد امبيقي42963
7657############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةصفاء عبد الفضيل السيد محمد42964
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7853############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةعال سعدالدين ابراهيم ابو الفضل42965
7853############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةفرحه عزالدين محمد عبد الرسول42966
7954############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةليلى فكرى ابو القاسم محمد42967
7156############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمروه جمال فؤاد عبد الرحيم42968
7150############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمريم السبع عبد الرحمن محمود42969
7349############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمريم يسري الراوي مصطفى42970
اله42971 5546############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةملك كمال محمد عبد ال
8058.5############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةمنار محمد عبد الاله محمد42972
6642############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةميزه شعبان السيد احمد42973
8054############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةنسمه عبد الفضيل احمد محمود42974
6747############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةنهى حمدان البدرى احمد42975
7557############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةهاجر سعدالدين احمد مصطفى42976
79.553############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةهبه محمد عزالدين محمد42977
6341############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةهدى حشمت علي محمد42978
6240############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةوداد عبد الرحيم السيد احمد42979
7353############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةورده كرم فوزي محمود42980
7656############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةوالء عبد الباسط عبد الرحيم محمد42981
7255############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةوالء عبد الرحيم محمد ابو الوفا42982
7047############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةياسمين ابراهيم عبد العزيز محمد42983
7552############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةياسمين محمود عبد العزيز محمد42984
6355############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةابراهيم عبد الرؤف محمد عمران42985
6155############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاحمد الديب احمد محمد42986
7358############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاحمد السيد محمد محمد42987
7758############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاحمد الغريب عباس على42988
7454############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاحمد حمدي على احمد42989
78.559############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاحمد خالد محمد يحيى42990
ضان حسين احمد42991 7856############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاحمد رم
7756############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاحمد شحاته السيد ابو الوفا42992
6055############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاحمد شعبان حسين احمد42993
5753############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاحمد عبد الحميد احمد السيد42994
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7658############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاحمد عز علي احمد42995
6357############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاحمد فضل الكريم على حسن42996
7656############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاحمد محمد عبد الشافي احمد42997
7256############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاسامه محمد عبد هللا محمد42998
6756############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاسالم عبد هللا عيسى يحيى42999
7558############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاشرف على سليمان محمد43000
4845############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاكرم عاطف عبد الفتاح احمد43001
7656############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةالتابعي احمد جمعه احمد43002
4638############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةالسمان حمدي السمان احمد43003
6055############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةالسيد السيد عبد الرحيم احمد43004
7155############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةالسيد رشاد السيد صديق43005
6254############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةايمن عابدين فضل الكريم عبد اللطيف43006
6938############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةباسل عبد الفتاح حسن عبد هللا43007
5047############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةباسم عبد الرحيم عبد الاله محمد43008
7859############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةبدر محمود محمود محمد43009
7852############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةبهاء محمد ابو المجد احمد43010
7649############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةجبريل محمد جبريل احمد43011
6454############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةحسن يحيى عبد الرحيم محمد43012
5146############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةحلمي محمد محمد اسماعيل43013
5547############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةحمدي عبد السميع ثابت متولي43014
7045############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةحمدي عطيتو ابو الحمد السيوطي43015
6545############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةخالد ضياء الدين عبد الرحمن عبد الرحيم43016
7053############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةخالد عادل هاشم اسماعيل43017
7548############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةخالد على صديق احمد43018
4030############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةرمضان احمد محمود محمد43019
6956############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةرمضان عاطف عباس حسين43020
7455############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةرياض الشرقاوي محمود احمد43021
4030############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةسعيد مطاوع ابو المجد احمد43022
4839############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةسيف الدين السبع محمد المصرى43023
7859############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةشريف احمد حسن على43024
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7754############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةشريف جالل احمد حسن43025
4547############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةشعبان احمد حسين احمد43026
7355############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةضياء شرقاوي محمد احمد43027
7955############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةطارق السبع على عبد الرحمن43028
5055############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةعادل محمد ابراهيم محمد43029
7053############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةعبد الحميد احمد عبد الحميد احمد43030
5553############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةعبد الحميد محمد ابو الوفا ابراهيم43031
5335############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةعبد الرحمن رجب احمد محمد43032
4652############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةعبد الرحمن على محمود عبد المجيد43033
عبد43034 الرزاق ابو المجد عتريس عبد 79.560############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةالرحيم
6654############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةعبد الرؤوف السيد حافظ محمد43035
78.558############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةعبد الفتاح احمد عبد الفتاح احمد43036
5450############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةعبد اللطيف محمد عبد اللطيف حسن43037
5039############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةعز الدين ممدوح ابو المجد علي43038
4434############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةعطا هللا نفادى احمد عبد الرحيم43039
8060############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةعلى شعبان سليمان على43040
6254############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةعلى عبد الحميد حسن عبد القادر43041
6657############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةعلى محمد احمد محمد43042
5252############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةعلي ابراهيم على محمد43043
7455############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةعمرو رفاعي حسن احمد43044
5248############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةعمرو عبد الفتاح على ثابت43045
7859############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةفارس محمد حسين الصادق43046
7054############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةقديس ميخائيل عبد الشهيد عازر43047
7356############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةكريم السيد احمد محمود43048
7453############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةكريم على صديق احمد43049
7355############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةكريم محمد محمود عبد الاله43050
6152############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةكريم محمود عبد العزيز احمد43051
5847############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمازن رمضان ابراهيم محمد43052
4746############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمد ابراهيم على اسماعيل43053
7553############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمد ابو القاسم صبري محمد43054
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7152############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمد جابر احمد محمد43055
5438############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمد خالد عزت عبد الحميد43056
7457############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمد رافت عبد الحميد على43057
7557############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمد عبد السالم عبد الحميد احمد43058
7457############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمد عبد الشافي عباس محمد43059
7552############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمد عبد الاله احمد عبد الرحيم43060
6953############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمد عبد المعطي محمد احمد43061
4454############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمد عبد الناصر شحاته امين43062
6757############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمد محمود احمد نور الدين43063
7255############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمد يحي عبد الفتاح يحي43064
4442############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمود السيد محمد علي43065
6754############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمود رجب محمد احمد43066
4946############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمود رشدي محمود فهمي43067
7454############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمود رمضان على احمد43068
6860############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمود طه حسين علي43069
5351############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمود عبد الحميد احمد محمد43070
6856############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمود عبد الحميد محمد احمد43071
7258############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمود عبد الرحمن احمد محمد43072
7058############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمود عبد العال وحيد محمد43073
7053############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمود عبد الاله محمد الصغير احمد43074
8060############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمود عبد الناصر على رضوان43075
6856############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمود عطيتو احمد عمر43076
7355############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمحمود محمد ابراهيم محمد43077
4847############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمراد شعبان حسن محمد43078
7554############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمروان محمد ابو المجد عبد القادر43079
7756############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمصطفى ابو المجد على اسماعيل43080
4347############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمصطفى حمدان ابو المجد على43081
6658############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمصطفى محمد مصطفى محمد43082
6251############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمصطفى محمود السيد محمود43083
6750############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمعتز عبد الوارث احمد محمد43084
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4852############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةممدوح جابر حسن عبد هللا43085
6456############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةممدوح عازر عبد الشهيد عازر43086
4747############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةممدوح عبد الاله عبد الرحيم سليمان43087
4346############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمنتصر احمد على ثابت43088
7459############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمهند طارق عبد الفتاح محمد43089
7357############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمهند عبد هللا محمد محمود43090
7259############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمهند محمد سليمان عمران43091
6853############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةنادر عبد الباسط على احمد43092
6751############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةهشام طارق احمد محمد43093
4335############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةهشام عبد الحميد محمود بشير43094
6047############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةهشام محمد حماد عبد المبدى43095
6252############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةوحيد ماهر وحيد احمد43096
74.557############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةوليد محمود محمد عبد الرحيم43097
6444############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةياسر فكري محمود محمد43098
6653############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةيحي محمد يحي مرسى43099
7156############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةيحيى محمد احمد محمد43100
6858############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةيسرى عبد النبى حسن محمد43101
6343############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةيوسف السيد احمد محمد43102
5751############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةابتسام حمدي محمود محمد43103
6049############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاسراء احمد احمد محمد43104
78.558############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاسراء ايمن عبد النعيم صديق43105
7853############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاسراء عبد الرحيم على عبد الرحيم43106
7759.5############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاسراء عبد اللطيف السيد محمود43107
7957############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاسراء على ابراهيم محمد43108
4946############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاسراء محسن على احمد43109
7253############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاسماء النهامي عبد العزيز سعيد43110
7658############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاسماء عاطف حلمي احمد43111
7248############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاسماء عبد الحكيم عبد الرحيم محمد43112
7760############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاالء عزت احمد عمر43113
7655############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاالء على عبد العال على43114
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6847############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةاالء محمود محمد محمود43115
7859.5############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةالفت السيد محمد محمود43116
7860############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةانجى ابراهيم عبد هللا محمد43117
6859############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةايات ابو المعارف جمعه احمد43118
6857############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةايات ابو عمره عبد الرحيم على43119
7152############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةايمان رافت عبد النعيم حسن43120
78.558############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةايمان على عبد العال محمد43121
6454############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةايه حسين حسن يحى43122
7056############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةايه رفعت سليمان علي43123
7660############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةايه سليمان على سليمان43124
6156############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةايه على محمد احمد43125
7260############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةايه محمد احمد ابراهيم43126
4647############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةايه نشات محمد محمد43127
7256############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةبسمه عبد الستار محمود احمد43128
7360############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةبسنت شعبان السيد محمد43129
7050############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةحنين يحى احمد محمد43130
6759############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةخلود بهاء الدين احمد دردير43131
7756############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةخلود عاطف محمود السيد43132
7356############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةدعاء الضبع احمد محمد43133
7259.5############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةدينا القاعود ابو المجد احمد43134
5747############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةرجاء عبد الرحيم محمود محمد43135
7059############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةرحمه عوض على احمد43136
مه محمود محمد احمد43137 7259.5############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةرح
6756############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةرشديه عبد المبدي يوسف عبد هللا43138
7760############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةرندا عالء الدين محمد حسين43139
7158.5############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةرنيا عبد الرؤف احمد عباس43140
يا محمود ابراهيم محمد43141 7058############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةرن
7560############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةرهف عبد الجواد احمد محمد43142
7760############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةزهره على محمود محمد43143
6755############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةزهره محمد على مصطفي43144
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7657############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةزهره محمد عمر احمد43145
7159############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةزينب حلمي على احمد43146
5650############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةزينب خلف محمد احمد43147
6152############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةسماح محمد احمد محمد43148
6445############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةسمر فرج على السيد43149
78.559############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةسها عبد العليم محمد الصادق43150
7759############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةشروق احمد محمد احمد43151
7858############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةشهد عبد الاله محمد الصغير احمد43152
7256############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةشهد عبد الاله محمود احمد43153
6257############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةشيماء الضبع محمد عباس43154
5654############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةعال سعد الدين محمود اسماعيل43155
وفا43156 و ال 7652############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةعال شحاته السيد اب
8059############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةعلياء مصطفى ابراهيم محمد43157
6955############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةغاده خالد عبد الرحمن محمد43158
5552############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةفرحه احمد حسن محمد43159
7252############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةلطيفه محمد عبد اللطيف احمد43160
7757############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمروه جمعه محمود رضوان43161
5854############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمروه حسن محمود محمد43162
اله احمد43163 7858############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمريم احمد عبد ال
5641############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمريم عيد على السيد43164
4855############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمريم محمد عبد الاله احمد43165
4951############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمريم محمد على محمد43166
4847############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةملك صالح عبد الفتاح احمد43167
4549############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةملك محمد عبد العزيز حسن43168
5751############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمنار اسماعيل عبد الفتاح احمد43169
4747############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمنار رائف على مطاوع43170
7558############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمنه حشمت محمد عبد هللا43171
5548############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةمنه محمد حسن احمد43172
6145############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةنبيله احمد السيد محمود43173
7752############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةنبيله الضبع احمد محمد43174
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6045############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةنبيله عبد الغني احمد جابر43175
78.555############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةندى محمود عبد الاله احمد43176
7459############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةنسمه محمد محمود فضل الكريم43177
7158.5############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةنورا ابو الوفا محمد عمران43178
6847############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةنورهان رائف حسين عبد الرحمن43179
7158############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةنورهان صبحى محمد احمد43180
7756############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةنورهان عمر محمد محمود43181
7459.5############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةنورهان يحيى احمد محمد43182
7359.5############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةهدير خالد محمد محمود43183
7860############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةهدير سمير ايوب فهمى43184
7357############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةوالء ابراهيم محمد محمود43185
5559############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةوالء عبد الباسط محمد احمد43186
5656############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةوالء عبد الوهاب محمود احمد43187
4255############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةياسمين جمعه فضل الكريم عبد اللطيف43188
5749############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةحلمى حمد محمد احمد43189
7556############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةحلمى محمود حلمى احمد43190
5640############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةخالد محمد عبد الرحيم احمد43191
7559.5############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةرافت رفاعى مصطفى احمد43192
4942############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةرامى عيد عبد اللطيف امين43193
4640############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةزياد اعصام احمد محمود43194
6855############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةعالء محى الدين حسن احمد43195
7160############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةكريم محمود احمد امين43196
4647############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةمحمد قناوى ابراهيم على43197
5455############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةمحمود رافت ابو الوفا ابراهيم43198
7558.5############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةمحمود عبد العظيم احمد صديق43199
7359############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةمكرم محمود احمد محمد43200
7554############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةايه عاطف محمد احمد43201
7858############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةتغريد احمد ابراهيم احمد43202
7454############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةخلود السيد مصطفى احمد43203
78.558.5############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةدعاء عبد الرؤف السيد نوح43204
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7657############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةدعاء محمد فؤاد احمد43205
7657############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةرحمه عرفه محمد عبد الاله43206
7758############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةشهد عبد المنعم عبد هللا عبد الرحمن43207
4641############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةشهيره خالد محمد ياسين43208
4941############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةشيماء حسين عبد الاله محمود43209
7754############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةعلياء عبد العظيم عبد هللا صديق43210
78.558############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةلبنى محمد محمود احمد43211
7858############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةميار اسماعيل على اسماعيل43212
4647############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةنرمين محمد على احمد43213
7454############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةنهى محمود فؤاد احمد عثمان43214
7555############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةهدى رجب احمد محمد43215
7151############دار السالمنجع العزبة االعدادية المشتركةهدى رفاعى مصطفى احمد43216
4147############دار السالمنجع المشايخ عابوبكر احمد عبد الناصر احمد43217
4237############دار السالمنجع المشايخ عاحمد رجب فهمى محمد43218
5450############دار السالمنجع المشايخ عاحمد شعبان عبد الصبور احمد43219
5350############دار السالمنجع المشايخ عاحمد عبد الواحد عز حسن43220
7353############دار السالمنجع المشايخ عاحمد منصور محمد محمد43221
4431############دار السالمنجع المشايخ عاسالم حمام عبد السالم سليمان43222
6955############دار السالمنجع المشايخ عاسالم عنتر عبد الرحيم حسن43223
6556############دار السالمنجع المشايخ عايهاب ابو العنين عبد الرحيم حسن43224
5751############دار السالمنجع المشايخ عايهاب رجب كامل محمد43225
4037############دار السالمنجع المشايخ عبهاء ابو المجد مهران عبد القادر43226
6153############دار السالمنجع المشايخ عحسن السيد فضل عبد اللطيف43227
5749############دار السالمنجع المشايخ عحسن صالح محمد حسن43228
5051############دار السالمنجع المشايخ عرحيم عبد العاطى محمود يوسف43229
4938############دار السالمنجع المشايخ عرفيع على كامل احمد43230
4030############دار السالمنجع المشايخ عرمضان احمد محمود حسن43231
4743############دار السالمنجع المشايخ عسراج جاد محمد على43232
7459############دار السالمنجع المشايخ عسليمان حسن سليمان صديق43233
5954############دار السالمنجع المشايخ ععابدين خليفه عبد هللا احمد43234

(875)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

4739############دار السالمنجع المشايخ ععادل ايوب على احمد43235
5355############دار السالمنجع المشايخ ععمر محمود حسن صديق43236
6659############دار السالمنجع المشايخ ععمرو مطاوع جبريل محمد43237
4655############دار السالمنجع المشايخ عكامل ماذن كامل صديق43238
6253############دار السالمنجع المشايخ عكرم ابو المعارف محمد عبد الرحيم43239
6556############دار السالمنجع المشايخ عكريم عطيه حمام محمد43240
4130############دار السالمنجع المشايخ عماجد جمال ماجد عبد الاله43241
5447############دار السالمنجع المشايخ عماجد شوال ماجد على43242
5051############دار السالمنجع المشايخ عمحمد خالد فؤاد وحيد43243
5248############دار السالمنجع المشايخ عمحمد عادل عبد المبدى احمد43244
7155############دار السالمنجع المشايخ عمحمد فراج السيد محمد43245
5651############دار السالمنجع المشايخ عمحمد كحول كامل صديق43246
5546############دار السالمنجع المشايخ عمحمد مساعد عبد الرحيم محمد43247
6255############دار السالمنجع المشايخ عمحمود احمد فهمى ثابت43248
5849############دار السالمنجع المشايخ عمحمود على رمضان يحى43249
5448############دار السالمنجع المشايخ عمحمود يحي يحي مرسى43250
6653############دار السالمنجع المشايخ عمرسى سليمان على صديق43251
7055############دار السالمنجع المشايخ عمصعب فيصل عطيه محمود43252
6751############دار السالمنجع المشايخ عهاشم هاشم سليمان محمد43253
5752############دار السالمنجع المشايخ عهشام احمد عبد الرحيم حسن43254
7148############دار السالمنجع المشايخ عاسماء السيد محمود السيد43255
7251############دار السالمنجع المشايخ عالفت احمد حلمى احمد43256
6750############دار السالمنجع المشايخ عايه على على سليمان43257
7050############دار السالمنجع المشايخ عجهان ناجح رشاد مهدى43258
5844############دار السالمنجع المشايخ عدعاء عثمان احمد عثمان43259
6848############دار السالمنجع المشايخ عرانيا عادل فضل عبد اللطيف43260
4949############دار السالمنجع المشايخ عرحمه الغريب السيد حسن43261
5043############دار السالمنجع المشايخ عشهيره الغريب عبد هللا احمد43262
6050############دار السالمنجع المشايخ ععال السيد فهمى محمد43263
5743############دار السالمنجع المشايخ ععليا السيد فهمى محمد43264
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6250############دار السالمنجع المشايخ ععلياء عبده احمد على43265
6254############دار السالمنجع المشايخ عغاده سليمان عبد هللا محمد43266
5236############دار السالمنجع المشايخ عغيداء نشات الضبع حسن43267
6551############دار السالمنجع المشايخ عفرحه رجب على صديق43268
5741############دار السالمنجع المشايخ عفرحه منصور محمد عمران43269
4648############دار السالمنجع المشايخ عكريمه خالف بدوى احمد43270
5142############دار السالمنجع المشايخ علؤه عاطف فضل الكريم حسن43271
5651############دار السالمنجع المشايخ عمريم دياب محمود دياب43272
5537############دار السالمنجع المشايخ عملك شحاته عبد العظيم مرسى43273
6154############دار السالمنجع المشايخ عمنا عادل محمد دسوقى43274
5951############دار السالمنجع المشايخ عمنه خالف عبد السميع حافظ43275
5949############دار السالمنجع المشايخ عناديه على حسن محمد43276
6855############دار السالمنجع المشايخ عنانسى عطا محمد عبد الحميد43277
5850############دار السالمنجع المشايخ عناهد ابو المجد على صديق43278
4941############دار السالمنجع المشايخ عنشوى صابر محمد سلمان43279
5044############دار السالمنجع المشايخ عوالء رجب شيبه احمد43280
7557############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينابرام ايمن فريز جرجس43281
7353############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينابراهيم حربى ابراهيم على43282
7554############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينابراهيم حمد هللا على محمود43283
6550############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينابراهيم عبد الرحمن محمد يسن43284
7352############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينابراهيم فرغل عبد اللطيف احمد43285
7457############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينابراهيم هالل رزق هللا ارميس43286
7350############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنيناحمد السيد عبد هللا على43287
6034############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنيناحمد حسن احمد على43288
6951############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنيناحمد رجب عبود كمال43289
7556############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنيناحمد شحاته على محمد43290
5337############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنيناحمد شرقاوى شعبان عبد اللطيف43291
6452############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنيناحمد شعبان محمود ابراهيم43292
7254############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنيناحمد عادل محمود عبد الستار43293
6252############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنيناحمد عاصم سعودى فؤاد43294
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6854############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنيناحمد عاطف حسين على43295
6144############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنيناحمد علي محمد احمد43296
7155############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنيناحمد فرج احمد عبد القادر43297
5444############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنيناحمد ماهر سعد احمد43298
7958############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنيناحمد محمد عز العرب محمود43299
7554############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنيناحمد محمود عباس احمد43300
يل كمال ابراهيم43301 يا روب 7352############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينارم
5339############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنيناسامه ابو الحمد عبد الحميد محمد43302
7236############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنيناسالم على محمد عبادى43303
7854############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنيناسالم لملوم محمد مصطفى43304
7254############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنيناسالم محمد ابراهيم احمد43305
6952############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينالسيد عوض على محمد43306
6944############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينالمهدى يوسف مشوادى يوسف43307
5847############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينامير عبد الظاهر عز الدين خليل43308
5949############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينبسام عنتر حسن محمد43309
7051############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينبطرس ادوار بطرس فهمى43310
6548############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينبهاء ابو القاسم عبد الحليم محمود43311
7554############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينبهاء اسامه كرومل جادهللا43312
4432############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينبهاء عشري السيد محمد43313
6347############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينتامر ياسر السيد احمد43314
79.554############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينثروت جوزيف ثروت بساده43315
6652############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينجبريل الضبع جبريل ثابت43316
6142############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينجرجس عدلى سدراك تاوضروس43317
5953############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينحسام حسنى محمد حمادى43318
7149############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينحسن بحر فاضل قناوى43319
6848############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينحسن سالم يوسف محمد43320
6652############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينحسن عبد الناصر حسن عارف43321
5548############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينحسن عبد الناصر فتحى السيد43322
صغير علي43323 7553############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينحسن قدري ال
7353############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينحسن لطفى حسن محمود43324
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6149############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينحسن محمد حسن محمود43325
7653############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينحسن مطاوع حسن محمد43326
7153############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينحسين على احمد محمد43327
5647############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينحماده شعبان محمد على43328
8060############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينحماده محمود مختار السيد43329
5339############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينحماده هالل محمد السيد43330
5848############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينحمام صبرى حسين محمد43331
6953############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينحمدان حماده احمد محمد43332
ب ابو الوفا عبد اللطيف43333 6754############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينحمدان رج
5137############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينحمدان رمضان السيد محمود43334
7854############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينحمدى ضاحى حسن محمود43335
7560############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينخالد عشرى عبد اللطيف احمد43336
6452############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينرفيع جمال عبد الناصر احمد43337
7456############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينزياد عبد الناصر مشوادى محمود43338
78.557############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينسامح شعبان محمود احمد43339
7755############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينسعيد حاتم عبد العظيم قاسم43340
5852############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينسعيد على احمد احمد43341
6952############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينسيف حافظ عبد الحميد حافظ43342
6948############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينشعبان سعد جابر على43343
7754############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينشهاب شحات حسين عبد هللا43344
5339############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينطارق محمد فراج محمد43345
5337############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعادل عابدين نظير عبد هللا43346
5849############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعامر انور شحاته توفيق43347
6241############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعباس عثمان عز الدين احمد43348
7959############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعبد الحكيم عامر البدرى محمود43349
6052############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعبد الحليم نجدي محمد عبد الحليم43350
7249############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعبد الحميد محمود عبد الحميد محمد43351
5234############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعبد الرحمن عالء عبد الرحمن ماجد43352
7554############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعبد الرحمن على جبريل ثابت43353
6849############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعبد الرحمن محمد محمود محمد43354
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7752############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعبد الرحيم احمد عبد الرحيم حسن43355
6551############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعبد الرحيم رمضان عبد الرحيم على43356
6449############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعبد العزيز التمساح عبد العزيز محمد43357
6550############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعبد القادر خلف ابراهيم على43358
8059############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعبد هللا الطاهر احمد عبد القادر43359
7252############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعبد هللا عاصم هاشم بكرى43360
6752############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعبد هللا عبد الباسط عبد اللطيف احمد43361
7555############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعبد هللا وحيد محسن السيد43362
7752############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعبد المسيح ميالد صابر شهدى43363
7756############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعبد الهادى عبد الغنى محمد محمد43364
6351############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعالء سيد احمد احمد43365
7253############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعلى صبرى محمد محمد43366
6438############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعمر ابو الحمد على محمود43367
7652############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعمر احمد سيف النصر محمد43368
4248############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعمر عوض محمد عبد الستار43369
7253############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعمر غريب عبد المجيد ابو الفضل43370
7858############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعمرو خالد رشاد على43371
7454############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعمرو صالح مصطفى احمد43372
6545############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينعوض وافى احمد على43373
6946############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينفادي عماد فرج شرابين43374
6651############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينفارس فرغل ابراهيم غزالى43375
6752############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينفارس محمد عبد الناصر احمد43376
6852############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينقزمان ميرس ويصا فارس43377
6650############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينكامل قرشى ابو الفضل يوسف43378
7051############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينكرم حسن احمد عبد العال43379
6550############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينكريم سمير محمد حماده43380
7552############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينكريم شحات عبد الرحيم يوسف43381
7351############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينكريم عبد الباسط رشوان فهيم43382
7654############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينكريم عبد الرحيم محمد خالد43383
7552############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينكريم ممدوح رمضان محمود43384
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6444############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينكيرلس الرومانى حبيب مشرف43385
6950############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينكيرلس رومانى عزيز سيفين43386
7351############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينكيرلس وصفى سممير حليم43387
7554############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمايكل بهجت متياس خليل43388
7556############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمد السمان محمد السمان43389
ضبع على ابراهيم43390 6643############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمد ال
7860############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمد جمال محسن السيد43391
7447############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمد حسين يوسف حسين43392
7354############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمد خليفه عبد الرحيم عيد43393
7252############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمد راجح محمد الصغير عبد الحليم43394
7655############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمد عبد الرحيم سلطان ابراهيم43395
7252############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمد عبد الفتاح محمد ابو الوفا43396
7456############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمد عبد النعيم ابو الوفا فاضل43397
6151############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمد على سعدالدين محمود43398
7052############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمد على عبد الحميد محمد43399
7654############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمد على محمد محمود43400
7856############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمد عوض محمد عبد الستار43401
7053############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمد فارس عوض على حسين43402
5641############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمد كمال الدين نصر الدين محمد43403
5438############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمد محروص محمد حارص43404
6348############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمود احمد جادهللا عبد اللطيف43405
7047############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمود احمد محمود محمد43406
78.556############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمود احمد يحى احمد43407
7652############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمود جالل محمود حسين43408
5841############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمود صالح حمدون احمد43409
7652############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمحمود عبد الاله محمود عبد الرحيم43410
6749############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمرقص ناصر خلف فلسطين43411
5943############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمصطفى جمعه زمنو عرابى43412
6950############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمصطفى عاطف احمد محمد43413
4131############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمصطفى عالء حلمى زاير43414
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7348############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمصطفى محمد الضبع احمد43415
7451############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمصطفى محمد عبد الكريم ابراهيم43416
7252############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمصطفى مخيمر حسين على43417
5952############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمصطفي محمود على محمد43418
5948############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمعتز ابراهيم عبد الاله محمد43419
7753############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمعتز السيد محمد توفيق43420
7656############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمكاريوس عايد جابر فهمى43421
6552############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمكاريوس نادى فوزى عزيز43422
7251############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمهند عمرو احمد حلمى43423
7153############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمينا انيس لبيب بولس43424
7756############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمينا شوقى ميالد سرجيوس43425
7757############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمينا عادل شاكر تاوضروس43426
6149############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينناصر البدري الورداني راضي43427
5046############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينناصر رمضان احمد محمد43428
5845############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينهشام راجح ابو الفضل يوسف43429
5946############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينهمام عز احمد السمان43430
5847############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينوائل عبده محمد على43431
7855############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينوليد خالد مختار السيد43432
5653############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينياسر عبد الرحيم على نور الدين43433
7755############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينياسين ناجح ابو الوفا فاضل43434
و الليل احمد43435 6554############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينيحيى احمد اب
7556############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينيسى عزت عشم سيفين43436
6749############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينيسى منير جرجس باسيلى43437
7654############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينيسى ميالد صابر شهدى43438
7655############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينيوسف عنتر جبريل ثابت43439
6650############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينيوسف محمد جبريل محمد43440
5349############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتارضينه على السيد محمود43441
7456############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتاسراء صالح شحاته محمد43442
7552############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتاسراء عبد الرحيم بحر عبد الرحيم43443
8059############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتاسماء خلف حسن محمد43444
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7458############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتاسماء زين العابدين عبد الحميد محمد43445
7656############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتاسماء شداد عبد الشافى عبد الراضى43446
6854############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتاسماء عباده على محمود43447
6053############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتاسماء عريب رشوان فهيم43448
7054############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتاسماء غريب حلمى اسماعيل43449
6951############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتاسماء غريب عبد الرسول على43450
6950############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتاسماء فوزى عبد الرسول على43451
5552############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتاسماء منصور حسين توفيق43452
6352############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتاصاله منصور حلمى اسماعيل43453
7556############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتالزهراء منصور عبد الحميد محمد43454
4851############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتامال حسن عبود اسماعيل43455
6851############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتامال هاشم محمد عيسى43456
6152############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتامانى ادم رفعت عبد الحميد43457
7960############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتامانى محمد خالف امين43458
5753############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتامانى هانى محمود السمان43459
7857############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتامل ايمن عياد شاروبيم43460
6953############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتامل عاطف على عبد العال43461
7553############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتامنيه احمد عطا احمد43462
7759############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتاميره احمد عبد الفتاح محمد43463
6653############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتاميره السيد احمد محمد43464
7350############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتاميره محمد حسن محمد43465
7453############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتاميمه احمد جادالكريم سعدالدين43466
7252############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتاميمه عزالدين فؤاد على43467
7453############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتانجى اسحاق صابر فارس43468
7859############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتانجى هانى راغب شاكر43469
4844############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتايه احمد عبد الرحمن محمود43470
7254############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتايه احمد فؤاد احمد43471
7252############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتايه السيد عبد الحكيم حسين43472
7257############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتايه عادل حافظ احمد43473
7254############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتايه عبد الفضيل صديق احمد43474
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6253############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتايه عبد الاله فؤاد حسين43475
7459############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتايه محمود عبد هللا محمود43476
7654############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتايه مرسى احمد محمد43477
6553############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتبخيته شعبان خلف احمد43478
7551############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتبسمه تمساح عبد هللا عبد العال43479
7249############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتبسمه طلعت عبد العال عبد الحافظ43480
6850############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتبسمه علي محمد محمود43481
7658############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتجسيكا بهنام اسعد محارب43482
7656############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتجوليا ادور اسعد محارب43483
7254############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتحنان فوزى نصر نور الدين43484
7152############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتحنان منصور سعد احمد43485
5452############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتحنه عاصم سعودى فؤاد43486
7455############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتخلود رجب مصطفى احمد43487
7759############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتخلود عبد الجابر محمد احمد43488
4349############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتخلود يونس مختار محمد43489
4539############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتداليا الضبع احمد محمود43490
ضبع خليل ابراهيم43491 6052############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتدعاء ال
7554############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتدنيا شعبان احمد حسن43492
7555############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتراندا اسماعيل سليمان احمد43493
5444############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناترانيا احمد محمد عبد هللا43494
7052############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناترحاب سعد عبد الخالق محمد43495
7452############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناترحاب شعبان سليمان فرج هللا43496
7860############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناترحاب عبد الرحيم السيد عبد اللطيف43497
4544############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناترحمه السيد احمد عمران43498
7754############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناترحمه الصياد محمد مصطفى43499
7155############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناترحمه حلمى احمد مبارك43500
5744############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناترحمه محمد عبد الرسول على43501
7253############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناترشا عبد الناصر محمد فاضل43502
7652############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناترضوى عامر يونس رضوان43503
7857############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتروجينا طانيوس لبيب طانيوس43504
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7858############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتروزلين ثعلب اسكروس فارس43505
7057############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتريد منصور احمد محمد43506
7255############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتريهام حسني محمد عبد العال43507
7555############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتريهام عطيه عبد العزيز محمد43508
78.560############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتساره رمسيس جابر فهمى43509
8060############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتساره صليب مريد وهبه43510
6355############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتساميه محمد احمد على43511
6640############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتسحر ابو النجا فهمى محمد43512
6758############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتسحر حسن ابراهيم على43513
7754############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتسحر محمد علي سليمان43514
7356############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتسمر طارق محمد محمود43515
7855############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتسمر محمود فتح الباب احمد43516
7157############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتشمسه شحاته عبد الكريم طه43517
7455############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتشهد خالد محمد محمد43518
7457############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتشهد رمضان مصطفى محمد43519
78.557############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتشهد عاطف جبريل عبد المولى43520
7559############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتشيماء السيد محمود محمد43521
7758############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتشيماء عبد العاطى محمد محمد43522
6655############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتصابره غريب احمد حسن43523
ضان احمد محمد43524 7854############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتعبير رم
7759############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتعبير يحى حسن محمد43525
7659############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتعزه عمادالدين الديب محمد43526
7154############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتعلياء السيد على السيد43527
7352############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتغدير اشرف عمر احمد43528
7658.5############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتغدير على السيد عبد اللطيف43529
8060############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتفاطمه الزهراء الضبع يونس مرعى43530
7460############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتفرحه علي محمد مرسي43531
78.559############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتفيوال سامح مريد وهبه43532
7349############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتقوران محمد عبد الحميد حافظ43533
7758.5############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتلقاء جمعه سيف النصر يوسف43534
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7256############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتمارى انيس لبيب بولس43535
7856############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتمارى حلمى امين فارس43536
نا ناصر نجيب حبشى43537 7656############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتماري
78.556############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتمرنى عادل ظريف شاروبين43538
6855############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتمروه فوزى احمد عبد المولى43539
6552############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتمريم حسين ابو القاسم عسران43540
7849############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتمريم رفعت جاد رياض43541
5954############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتمريم فتوح فتحى وديد43542
7858############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتمريم فيصل يوسف على43543
7757############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتمريم وليد جابر عبد الرسول43544
7557############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتملك فاضل سليمان احمد43545
7158############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتمنار رجب حسن توفيق43546
7358############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتمنار رمضان خلف عبد الكريم43547
7255############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتمنار شعبان عبد الرحيم حسن43548
78.556############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتمنار ناصر بدرى السمان43549
7157############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتمنه محمد عبد الاله حسين43550
7557############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتمياده سليمان محمد السمان43551
7258############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتميار صبرى نصر الدين نور الدين43552
6646############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتنا نسى عشرى مصطفى احمد43553
6652############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتناريمان زيدان فتح الباب احمد43554
79.559.5############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتنانسى ماهر رزق هللا رميس43555
5147############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتنبيله راجح كمال عبد العزيز43556
4545############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتندا عادل السبع عبد هللا43557
7156############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتندى صالح عبد الرحيم عسران43558
7354############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتنرمين عطيه ابو الوفا عبادى43559
7660############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتنسمه خلف عبد الرحمن جبالى43560
7455############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتنعمه محمود محمد اسماعيل43561
7259.5############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتنها ماهر جمال احمد43562
6954############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتنورا عصام محمد عبد الحميد43563
5043############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتنورهان حمدى ابراهيم عبد العزيز43564
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6857############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتنورهان طارق محمد احمد43565
7357############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتنورهان على عبد الرحيم سليمان43566
7660############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتنورهان نزيه كامل ارمانيوس43567
6654############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتنيرمين ابو الحسن رفعت رفاعى43568
6756############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتهاجر محمد عبد الرحيم محمود43569
7156############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتهاجر محمد مصطفى محمد عبد اللطيف43570
7458############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتهاجر منصور السيد محمد43571
7154############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتهانم محمد حسين محمد43572
7156############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتهديه جمال مصطفى احمد43573
5448############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتهند احمد حسن محمود43574
7155############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتهند هالل ثابت محمد43575
7460############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتوداد محمود محمد اسماعيل43576
7559############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتوعد محمود محمد احمد43577
5449############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتوفاء عبد الرحمن محمد عبد الرحمن43578
5952############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتوالء فرج حسن محمود43579
7160############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتوالء محمد عبد اللطيف على43580
4849############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتيا سمين سليمان محمد سليما ن43581
4644############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةابراهيم عبد الوكيل احمد ابراهيم43582
6346############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةابو الحسن عبد الحميد على مغربى43583
7056############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةاحمد اشرف محمد ابوخرص43584
6856############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةاحمد السيد احمد عبد المعين43585
5350############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةاحمد خالد سليم على43586
5451############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةاحمد شعبان مصطفى محمد43587
7358############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةاحمد محمد احمد محمد43588
7056############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةاسالم الحسن حسين على43589
7358############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةالسيد بتيتى محمدين على43590
7351############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةالسيد محمود السيد عمر43591
7554############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةامين عمر امين عبد الرحيم43592
7252############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةايهاب شحات ابو المجد على43593
6752############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةباسم معروف عبد المجيد على43594
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4741############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةتامر حازم عبد الرحيم على43595
5552############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةثروت عبد الناصر محمد عبد الرحيم43596
6953############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةحاتم احمد عباس محمود43597
7154############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةحسام حماد على احمد43598
6550############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةحسام عاطف شحات حسن43599
6650############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةحسام محمد دياب سليمان43600
7254############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةحسن السيد على مازن43601
5436############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةحسين رمضان حسين العبد43602
6245############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةحسين عادل حسين على43603
5951############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةحسين على احمد حسن43604
6652############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةحماده ثروت العاصى نور الدين43605
6649############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةحماده قاسم لبيب اسماعيل43606
6840############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةحماده محمد عبد الرحيم شاكر43607
5247############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةرفيع احمد محمد على43608
7255############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةرفيع حمدان صابر احمد43609
5749############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةرفيع محسن محمد حسن43610
5350############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةرمضان ضاحى رمضان محمود43611
7558############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةزياد احمد محمد مازن43612
4540############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةسالمه ابراهيم محمد عباس43613
7049############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةسالمه جابر محمود عبد الرحيم43614
5243############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةشريف ابو الوفا سعد الدين خليل43615
7449############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةشعبان ياسر رافت ابو الوفا43616
7756############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةصالح الضبع محمدالصغير عبد الرحيم43617
7154############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةطارق عبد المعز عبد العزيز محمد43618
6949############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةطه محمد طه على43619
6752############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةعابدين عامر عابدين فهمى43620
5952############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةعبد الباسط شوقى محمد حناوى43621
7146############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةعبد الرحمن دياب محمد امين43622
5540############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةعبد الرحيم فواز عبده ابو الوفا43623
4737############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةعبد هللا سليمان محمد سليمان43624
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6951############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةعبد هللا فوزى على القط43625
6745############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةعبد المؤمن سعد عبده ابوخرص43626
7252############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةعبده السيد عبده السيد43627
6951############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةعصام عبد الراضى علي عبد الرحيم43628
7553############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةعلى عبد الحميد محمد عبد الغفار43629
7252############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةعلى فكرى احمد عبد الاله43630
6452############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةعلى ناصر على حسين43631
7153############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةفكرى عماد فهمى احمد43632
6849############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةفهمى عبد الرحيم فهمى احمد43633
6443############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةكريم البدرى حامد عبد االه43634
7651############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةكريم عبد الناصر محمود على43635
6752############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمازن عادل محمد احمد43636
7352############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمحسن ناصر عباس رفاعى43637
7152############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمحمد ابراهيم السيد عبد الكريم43638
7452############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمحمد ابو الفضل محمد طنطاوى43639
5140############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمحمد احمد السيد احمد43640
6648############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمحمد السيد محمد السيد43641
4752############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمحمد بخيت الديب عبد الاله43642
4447############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمحمد دياب مبدى خيامى43643
7052############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمحمد رفعت عبد الحفيظ عبد الاله43644
7559############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمحمد رمضان محمد ابراهيم43645
5944############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمحمد سعد الدين ابو المجد محمد43646
6049############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمحمد صابر محمدين ابو العال43647
7459.5############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمحمد عادل على ابو الحمد43648
7355############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمحمد عبد العليم صابر احمد43649
5042############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمحمد عبد الوهاب احمد الراوى43650
6952############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمحمد مجدى محمد ابو المجد43651
6952############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمحمود عابدين مقبول احمد43652
6451############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمحمود على عبد اللطيف احمد43653
7252############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمحمود محمد وحيد احمد43654

(889)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

5438############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمحمود محمود احمد حسين43655
6248############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمروان محمد عبود محمد43656
5838############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمسعود عنتر عبد الستار محمد43657
5949############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمصطفى بدوى السيد على43658
4736############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمصطفى جابر احمد محمود43659
4837############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمصطفى حلمى عبد الرحمن حافظ43660
7859############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمصطفى محمد حسن على43661
5543############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمصطفى محمود محمد عبد الاله43662
4937############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمصطفى ناصر محمد احمد43663
5340############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةنصر الدين جابر فهمى عمر43664
7554############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةهشام احمد على ابو الحمد43665
4643############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةوائل السيد عبد الرحيم على43666
5344############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةوائل نورالدين عابدين مدكور43667
4846############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةوليد محمود عبد الرحيم احمد43668
6249############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةيوسف انور محروس محمد43669
7149############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةيوسف شعبان محمود احمد43670
6543############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةيوسف محمود ابو المجد احمد43671
6149############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةابتسام مصطفى عابدين شاكر43672
7051############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةاسراء فتحى السيد محمد43673
6754############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةاسراء محمد احمد محمد43674
6952############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةاسماء عطيه االعرج احمد43675
4238############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةالهام السيد محمد احمد43676
6448############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةاميره احمد عطيه طلب43677
7353############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةاميره خيرت فهمى احمد43678
6251############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةايمان ايمن الضبع محمد43679
7451############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةايمان بدوى احمد عبد الغفار43680
5641############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةايمان حلمى حسن على43681
5555############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةايمان دياب ابو الوفا حسن43682
7455############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةايه محمود احمد محمد43683
6454############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةبسمه احمد سالم الصغير43684
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7554############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةبسمه مازن سمعه مقبول43685
6954############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةبشاير حسنى عبد الرحيم احمد43686
6456############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةبشاير رفعت العاصى نور الدين43687
7755############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةتغريد حمدى صالح محمد43688
4954############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةجيهان على محمد احمد43689
6155############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةحسناء عبد العظيم محمد على43690
6847############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةحسنات حماده طه على43691
4645############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةحسنات حماده محمود على43692
5351############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةحنان محمد محمود احمد43693
7455############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةحياه عادل عطيه عبد العال43694
6954############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةخديجه عبد الفتاح على نور الدين43695
7238############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةخلود السيد ابو الوفا حسن43696
7760############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةخلود السيد محمد عبد النعيم43697
6255############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةداليا اشرف السيد حافظ43698
7353############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةداليا عثمان مقبول احمد43699
6954############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةدعاء ابو الوفا عطيه موسى43700
7058.5############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةدنيا يحى محمد احمد43701
6046############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةدينا رجب ابو المجد مرعى43702
7459.5############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةذكره محمد محمود محمد43703
6153############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةرانيا عبد الخالق احمد محمد43704
7559.5############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةرضا احمد محمود خليفه43705
5654############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةرضه خليفه عبد العزيز على43706
7054############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةروان عرفه كمال عبد الاله43707
6956############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةريهام حلمى على عمر43708
5754############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةزينب مؤمن جاد ابراهيم43709
6854############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةساره عبد الظاهر على فرغلى43710
7155############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةسالمه ابو المجد احمد عبد المعين43711
5241############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةسحر عبد الصبور ربيع عطا هللا43712
7158############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةسعاد حسنى حسن احمد43713
7759############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةسعاد خالد محمد على43714

(891)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7460############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةسناء احمد احمد مراد43715
6147############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةسها اشرف بدوى محمد43716
7259.5############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةسها حماده احمد عبد الغفار43717
4932############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةسها رافت عبد المقصود احمد43718
6752############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةسهام شعبان رفاعى احمد43719
5251############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةسهير عبد المعطى ابراهيم احمد43720
5354############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةسوزان عامر محروس احمد43721
6555############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةشاهندا حسين نصرالدين مصطفى43722
6654############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةشاهنده ثروت محمد عبد الرحيم43723
6750############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةشرين شعبان السيد احمد43724
5048############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةشهد ممدوح محمود احمد43725
6950############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةشهيره السبع محمد مسعود43726
7651############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةشهيره على احمد على43727
7253############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةشيماء صبرى سعدى القط43728
6956############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةشيماء كمال الدين احمد كمال الدين43729
6649############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةشيماء محمود عبد الحميد السيد43730
7255############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةصابرين عبد الباسط محمد عبد الحميد43731
7056############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةعال عالء جابر محمد43732
6553############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةغاده رجب البدرى محمد43733
6855############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةفاطمه عبد الاله حسب النبى محمد43734
5849############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةفاطمه مؤمن جاد ابراهيم43735
6960############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةفرح حسين احمد عبد الرحيم43736
6654############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةكريمه تاصر عباس رفاعى43737
6850############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةكنوز احمد محمود السمان43738
6655############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةليلى احمد كامل احمد43739
6756############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمروه السيد كمال ابو الوفا43740
7049############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمريم زهران خليقه عبد المطلب43741
7560############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةملك على حسبن عبد الرحيم43742
6037############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةملك محمد امين محمد43743
7358.5############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمنار حمدى عبد الراضى احمد43744
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7460############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمنال عماد مصطفى حنفى43745
6655############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمنال محمد على عبد الرحيم43746
صغير43747 6154############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمنى سليمان فواز ال
6152############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمنى عبد الحارس على فرغلى43748
6250############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمنى عطيه عبد العزيز على43749
4932############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمنيره جمال على حسان43750
5451############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمنيره مازن سعود ابراهيم43751
6251############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةناهد رشدى احمد محمد43752
6748############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةناهد صابر محمود حسان43753
7552############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةناهد عبد السميع ابو المجد احمد43754
6843############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةناهد محمود عطيه محمود43755
6556############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةنجالء رزق محمد دكرونى43756
7757############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةنحمده احمد محمد عبد المطلب43757
7452############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةنورا السيد محروس احمد43758
7251############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةنورا كليب عبادى حسان43759
7655############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةنورا نبيل احمد على43760
6053############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةنورهان جابر عطيتو محمد43761
6347############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةنورهان جمال على حسان43762
6249############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةهاجر احمد عطيه طلب43763
5750############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةهدى رشدى احمد محمد43764
7549############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةهدير احمد حسن على43765
6346############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةهدير قاسم لبيب اسماعيل43766
7449############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةهند حمدى على احمد43767
6046############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةهند فوزى عبده محمود43768
7052############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةوفاء تهامى عاطف احمد43769
6452############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةوالء عفيفى محمود ابو الحمد43770
7451############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةوالء محمد عبد الرحيم محمد43771
7151############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةياسمين سالم السيد عمر43772
6642############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةابو عمره عبد هللا محمد علي43773
6354############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةاحمد عاطف محمد عبد الرحيم43774
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7053############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةاسماعيل محمد اسماعيل محمد43775
6752############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةثابت عبد الراضي ثابت عبد المنعم43776
7757############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةجورج نبيل موريس عزمي43777
راهيم43778 7858############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةحسام محمد قنديل اب
6451############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةحسن القذافي حسين علي43779
7658############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةحمد بدوي ابراهيم عبد المجيد43780
7355############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةحناوى جرجس جورجى عبد المالك43781
7052############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةرائد محمود عبد الرحمن محمد43782
6052############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةرضا حمام رضا محمد43783
7352############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةرمضان القذافي السيد عبد الرحيم43784
5647############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةرياض امين اسماعيل حسين43785
7351############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةسامي فرج محمود حسن43786
7252############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةشريف اسماعيل محمود ابراهيم43787
7452############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةشريف اشرف عبد العظيم عبد النعيم43788
6543############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةطارق محمد محمود محمد43789
7250############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةطه محمد طه السيد43790
6352############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةعبد المعز عبد الحكم نعمان عبده43791
6452############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةعبد الوهاب بركات خلف محمد43792
7352############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةعبد الوهاب جهاد عادل ثابت43793
7352############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةعلي السيد مرسي علي43794
7352############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةعلي محمد عبد المبدي علي43795
7359############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةعمر سيد عبد الرحيم علي43796
6654############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةعمر عبد الحكم عبد الموجود محمد43797
7252############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةعمرو القذافي حسين علي43798
7352############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةفارس منصور حسن احمد43799
7453############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةكريم جمعه عبد المبدي علي43800
6654############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةكريم شعبان عويس محمود43801
7458############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةمحمد الديب محمد دياب43802
7658.5############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةمحمد جابر حمدون علي43803
78.558.5############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةمحمد عبد الجواد حمدان عبد الرحيم43804
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7357############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةمحمد مصطفي متولي احمد43805
5039############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةمحمد منصور عبد الموجود متولي43806
4642############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةمحمود البدري عزوز احمد43807
6453############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةمدحت صالح كامل محمد43808
7154############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةمروان محمد محمود خليفه43809
7852############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةمعاذ عبد الحكيم عبد الحميد حسن43810
4645############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةمؤمن محمد محمود محمد43811
4950############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةوائل جمعه عبد الاله محمد43812
7859############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةابتسام محمد قنديل ابراهيم43813
7559############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةاسماء ايهاب احمد السيد43814
7552############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةامال رجب عنتر احمد43815
6442############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةامينه البدري حفناوي عبد اللطيف43816
7254############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةانجي ميشيل جبريل شوقي43817
7655############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةبسمله فارس عزت محمد43818
7158############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةبسمه فارس عزت محمد43819
5651############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةبشاير رءوف علي حسين43820
7146############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةحبيبه كليب اسماعيل حسين43821
7457############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةدنيا جالل شمندي علي43822
7658############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةرضوي حسن محمد حسن43823
7555############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةزينب مصطفى محمود احمد43824
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راهيم43825 7555############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةسمر حسين محمد اب
6347############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةشهد احمد محمود علي43826
5646############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةشيماء احمد عنتر احمد43827
7746############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةصباح احمد محمد احمد43828
7352############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةعائشه احمد حسن احمد43829
7251############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةفبرونيا عجايبي حليم فخري43830
7656############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةميسون يوسف علي يوسف43831
7653############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةنجوي رشوان عوض محمد43832
6653############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةنجيبه مصطفي عابدين ابراهيم43833
7358############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةنورهان محمود رياض علي43834
7353############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةهاجر خميس علي احمد43835
6952############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةهدي صابر علي محمد43836
6853############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةوسام محمد نعمان عبد النبي43837
4140############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةابوبكر عبد الخالق احمد سليمان43838
6148############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةاحمد امين عبد الرحيم حسن43839
6651############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةاحمد صالح يوسف الدين43840
78.556############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةاحمد عاطف زكى محمد43841
6050############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةاحمد عبد الخالق علي محمد43842
7457############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةاحمد عبد هللا عبد الرحيم احمد43843
6856############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةاحمد محمد محمود محمد43844
78.556############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةاشرف محمد عبد الحميد عبد النبى43845
7452############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةبشار القذافى عباس محمد43846
5647############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةبشار سامى عبد النظير عبد الحميد43847
6146############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةبالدن عبد النبى ثابت محمد43848
7457############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةحسام حسن محمد احمد43849
4033############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةحسام مصطفى حسنى سليمان43850
7555############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةحماده خلف عبد اللطيف طقوش43851
7348############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةحمدى على حسن محمد43852
7751############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةخالد محمود رياض احمد43853
6243############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةخليفه محمود كليب صادق43854
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7757############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةرفيع عطيه محمود عبد الاله43855
7855############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةشادلى عبد الحارس عباده حسن43856
7049############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةشهاب هشام على حافظ43857
7246############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةطالل محمد المظنى ابو الحسن43858
6543############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةعادل محمد محمود محمد43859
7541############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةعبد الحميد محمد عبد النعيم احمد43860
7046############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةعبد هللا احمد محمد حسان43861
6544############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةعبد هللا عادل الطاهر محمود43862
7254############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةعبد هللا على عبد الحميد نور الدين43863
7753############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةعزت مصطفى عزت عبد الرحيم43864
4030############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةعالء عبد المنصف عبد الحميد نورالدين43865
7048############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةفوزى عبد الناصر مختار محمود43866
6042############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةكريم بيومى رفاعى عبد الغفار43867
7858############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةكريم حماده عبد الاله محمود43868
6241############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةمحمد السيد على احمد43869
ى نظير احمد43870 7653############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةمحمد الوردان
7042############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةمحمد رفاعي عبد الرحيم السيد43871
5334############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةمحمد سعد السيد عبد الاله43872
7852############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةمحمد عيد عبد الباقى محمد43873
7351############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةمحمد كمال الدين مطاوع عبد الرحيم43874
5342############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةمحمود ايمن محمود محمد43875
7541############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةمحمود بخيت مدنى قايد43876
7143############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةمحمود جمال محمد على43877
7751############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةمحمود عبد العزيز محمود محمد43878
6349############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةمحمود عبد الناصر محمود السمان43879
7450############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةمحمود محروس السيد احمد43880
6749############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةمطاوع اشرف عبده عثمان43881
7242############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةهشام سليم محمد على43882
ف فرج شوقى43883 78.554############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةابتسام عاط
7754############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةابرار عبد الباسط عطا اسماعيل43884
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7650############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةاسماء حسن عبد الاله محمود43885
4930############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةاسماء عالنعيم على رضوان43886
7453############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةافراح رمضان عبد الرحيم حسن43887
7658############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةاالء عبد هللا عبد المجيد عبد هللا43888
7857############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةالهام عبد الرحمن على رضوان43889
7857############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةاميره اشرف عبد الرحيم حسن43890
78.558############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةايمان اشرف السيد عبد الاله43891
7857############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةايمان مشوادى على رضوان43892
7760############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةايه عبد الحارس زكى محمود43893
7253############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةايه عرفات عبد العليم على43894
7449############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةبسمله هاشم ثابت محمد43895
7659############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةبسمه حازم البربري صادق43896
7249############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةبسمه عبد الحميد جاد الرب محمود43897
79.560############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةبسنت عبد الخالق محمود محمد43898
7645############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةحنين عبد المنصف عبد الحميد نور الدين43899
7857############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةخلود عبد الناصر عبد الاله محمد43900
7255############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةدعاء هاشم احمد جاد43901
7755############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةدنيا عصمت فرج شوقى43902
7445############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةرانيا حسن عبد الاله محمود43903
7257############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةرحمه محمد ابراهيم حسانين43904
7456############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةرضا محمود طه محمد43905
6953############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةرندا احمد فاروق احمد43906
7759############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةزهراء عبد الحميد محمد حسان43907
7253############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةسلوى محمود ابراهيم محمد43908
7551############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةسمر ابراهيم جاد حسن43909
6736############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةسمر حمام محمود ابراهيم43910
7755############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةسهام محمد نصر عبد المجيد43911
7558############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةشاديه رجب محمود عطيه43912
7555############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةغاده عبد الرضى نظير احمد43913
6754############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةفاطمه عاطف بربرى بهلول43914
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7251############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةفرحه عبد الخالق محمد محمود43915
7555############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةمروه عصام محمود رضوان43916
7757############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةمنار بهاء صبحى محمد43917
7856############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةمنت هللا محمد السيد عبد الاله43918
7353############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةمنه هللا وافى حسن عبد الرحيم43919
7754############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةمنه عارف محمود محمد43920
راهيم43921 7453############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةمنى هالل محمود اب
6043############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةميمى خلف ابراهيم عباس43922
6753############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةندا بطيخ فواز محمد43923
7235############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةندا مؤمن هاللى ابو الحسن43924
7751############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةنعمه السيد دهيس محمود43925
7852############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةنعمه عبد الباسط حزين محمد43926
5845############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةنورا سامى عبد الراضى عبد الحميد43927
7147############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةنورهان محمد الزمقان السيد43928
7859############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةهاجر عبد الناصر ابراهيم احمد43929
78.554############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةهاجر محمد احمد محمود43930
7856############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةهايدى رجب عيد اسماعيل43931
7851############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةهبه حمدى محمد عجور43932
7854############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةهدى ثروت عزت عبد الرحيم43933
6946############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةهيام عاطف عبده محمد43934
6852############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةورده ابراهيم عبد  النظير محمد43935
7650############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةياسمين عثمان منصور عثمان43936
عليم اساسى االعداديةابراهيم حمام ابراهيم احمد43937 6347############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةابراهيم سمير ابراهيم علي43938 7354############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةابراهيم عبد الحليم محمود محمد43939 5946############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةاسالم عايد حمدي ادم43940 6548############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةتامر محمد شحات مرسي43941 7050############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةجمال المجري مختار حنقور43942 5548############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةحازم يحى ابو المجد احمد43943 6347############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةحسن حلمي محمود محمد43944 6149############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
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عليم اساسى االعداديةخالد مدني مريد حسن43945 6348############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةعبد الرحمن محروس ذكى عبد الحميد43946 5338############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةعبد الرحمن محمد امين مراد43947 5637############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةعبد هللا االنصاري محمد حمدي43948 6247############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةعبد هللا جمال رشيد عبد الميد43949 5746############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةعبد هللا عيد احمد توفيق43950 6857############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةعبد الوهاب كليب شحات مرسي43951 6053############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةعالء احمد عبد الشكور عبد الحافظ43952 6751############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةعالء حشمت حسانى محمود43953 4742############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةعالء عبد المعطي اسماعيل الطيب43954 6750############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةعلي خلف علي احمد43955 7153############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةعمر اشرف محمود ضاحى43956 7656############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةفادي بيومي كامل محمود43957 5845############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةكاظم سمير صبره رفاعي43958 5642############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةكريم حجازي مختار حنقور43959 6042############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةمحمد كليب علي الدين احمد43960 7556############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةمحمد ممدوح عطيه هللا جاد43961 6346############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةمحمود عبد العزيز جوده عبد العزيز43962 7050############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةمحمود عبد المحسن محمود احمد43963 7657############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةمحمود محمد محمود ادم43964 6845############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةمصطفى رجب عبد الشكور حسن43965 6149############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةمصطفي القرشي االنور الدنقي43966 6449############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةياسين عزت تركي علي43967 7354############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةيوسف محمد عبادى بديوى43968 6553############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةاسماء السبتي سيف النصر محمد43969 6547############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةاسماء عادل عبد الرحيم اسماعيل43970 7148############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةحسناء قاعود الحاوي حسين43971 6746############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةدكتوره رافت عبد الفضيل محمد43972 5643############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةضحيه العز فهمي اسماعيل43973 6447############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةعال محمد على ادم43974 7855############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
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عليم اساسى االعداديةعلياء السيد دسوقي عثمان43975 6034############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةفاطمه ابو النجا شحات احمد43976 6748############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
ه عصر صديق عمر43977 عليم اساسى االعداديةفراول 6749############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةلقاء يوسف مريد حسن43978 6452############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةمشيره محمد محمود الدنقي43979 5836############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةملك عادل كامل حفناوي43980 7255############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةنفيسه عبده عمار حميد43981 6449############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةنورهان عايد محمود الطيب43982 7349############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةنورهان عبد الخالق محمد محمود43983 7551############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
عليم اساسى االعداديةياسمين يحيا محمد شماره43984 6947############دار السالمنجع احمد محمدالفحارت
7351############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىابراهيم منصور محمود ياسين43985
7254############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىاحمد بدوي وهابي عليو43986
7354############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىاسامه شحات القط حفناوى43987
5542############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىالزعيم عبد الباسط حداد الراوي43988
7350############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىالسيد محمد سعد محمد43989
7858############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىبهاء عزت ابو المجد احمد43990
5745############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىجمال محمد عبد الفتاح محمد43991
5847############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىحسن مشوادى على احمد43992
7454############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىخالد رجب كمال محمد43993
5551############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىعاصم نادى على احمد43994
7358############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىعاصم يحيى عبد اللطيف احمد43995
7055############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىعبد اللطيف السنوسي عبد اللطيف احمد43996
6955############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىعبد هللا شعبان عبد اللطيف اسماعيل43997
7355############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىعبد هللا عبد العظيم محمد محمد43998
5645############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىعبد هللا كليب عبد المنطلب احمد43999
5444############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىعز شوقي عبد المالك محمد44000
7049############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىعالء عبد الخالق محمد ربيع44001
7754############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىكريم سليمان احمد على44002
7248############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىمحمد بدوى وهابى عليو44003
7855############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىمحمد حاتم معبد هنداوى44004
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7352############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىمحمد محمود الضبع ادم44005
7350############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىمحمود راعي عبد المحسن محمد44006
5749############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىمحمود عبد العظيم محمد محمد44007
7050############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىمصطفي محمد الطاهر ابو الحسن44008
6354############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىمصطفي محمد كمال محمد44009
7657############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىاحالم السيد وهابى عليو44010
7856############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىاشرقت اشرف احمد امين44011
7859############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىدعاء القرشى سيف النصر ادم44012
7955############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىريهام محمد فوزى شبيب44013
7550############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىشاهنده رمضان عبد الموجود نورالدين44014
7755############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىشيماء االمير عبد اللطيف احمد44015
7050############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىكرم هللا عبد الرحيم ابو الحمد محمود44016
6152############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىمها عالم عبد الموجود حمدي44017
6852############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىنجالء حسن راشد محمد44018
6645############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىنرمين اشرف محمد محمد44019
7152############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىنورهان محمد احمد محمد44020
7558############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىوالء ماهر صبرى احمد44021
7658############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىياسمين بيومى سمرى حمدى44022
7350############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةابراهيم سعيد فهمي حمدي44023
5538############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةابو الحسن خلف حمدى محمد44024
7247############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةابو بكر حمزه محمد محمود44025
6548############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةاحمد االمير عبد المالك محمد44026
7652############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةاحمد الزقم عبد العظيم اسماعيل44027
6042############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةاحمد عادل محمد احمد44028
5842############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةاحمد عبد الستار احمد القط44029
7653############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةاحمد عبد الفتاح مراشى احمد44030
6242############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةاحمد عصام عبد الاله على44031
5844############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةاحمد عطيه توفيق ابراهيم44032
7049############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةاسامه خليفه ابو المجد محمود44033
5751############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةاسامه عبده عبد الرحيم مصطفى44034
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6638############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةاسامه محمود حشمت عبد الحميد44035
5843############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةاسالم ابو الوفا سند محمد44036
6350############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةاكرم حسن شفيق احمد44037
7051############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةاكرم منصف ابو المجد محمود44038
6148############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةامين صالح امين اسماعيل44039
6550############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةبشار االسد محمود احمد44040
5346############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةبهاء محسب خلف محمود44041
5242############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةبهاءالدين السيد محمد النورى44042
6448############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةجمال عبد الناصر عبد الهادى احمد44043
6145############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةجمال ناصر خليفه حسين44044
6145############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةحسام االنصارى احمد متولى44045
6348############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةحماده سمير ابراهيم اسماعيل44046
6235############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةحمدى عبد الاله حمدى محمود44047
5638############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةخالد محمود فتحى جرجاوى44048
5738############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةراضى عارف صالح احمد44049
4935############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةزياد فيصل شكرى سباق44050
5645############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةسعد احمد عبادى بديوى44051
5649############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةسالمه محمد عبد العاطى سليمان44052
4947############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةسيف راضى عبد الحميد احمد44053
6952############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةشادى صالح الدين عبد الاله محمد44054
6250############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةشاهر قرشى حافظ محمد44055
5443############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةشهاب شعبان محمود محمد44056
4032############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةضاحى مخمير همام عطا هللا44057
5746############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةطارق كامل عبد الستار احمد44058
6053############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةعاصم ناجح عبد الرحيم اسماعيل44059
7552############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةعبد الخالق الفار عبد العظيم اسماعيل44060
عبد44061 الرحمن حماده عبد المحسن عبد 5344############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةالشافى
5148############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةعبد هللا الصغير محمود محمد44062
4442############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةعبد هللا شرقاوى محمد ابوزيد44063
5142############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةعبيد محمود رفاعى احمد44064
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5449############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةعصام بدوى بغدادى احمد44065
4941############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةعالء السبع قعود همام44066
5739############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةعالء صادق على احمد44067
6248############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةعلي سعد علي محمد44068
5737############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةعمر عبد العزيز عبد الهادى احمد44069
6544############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةفوزى ايمن فوزى على44070
5843############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةكامل احمد كامل عبد الباسط44071
7150############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةكريم حلبى توفيق عبد الباقى44072
5939############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةكريم عبده امين عبد السميع44073
4737############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةمبارك شعبان محمود محمد44074
5249############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةمحمد االمير سعد حنفى44075
4236############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةمحمد جابر عالم الشمندى44076
5141############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةمحمد جريو ثابت احمد44077
5045############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةمحمد خلف عبد النعيم احمد44078
4830############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةمحمد فوزي عبد السميع احمد44079
6850############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةمحمد كليب ابو المجد عباس44080
4640############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةمحمد كليب محمد مغربى44081
6948############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةمحمد نصر الدين عبد الفضيل حسين44082
6148############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةمحمود عنتر خلف هللا خليل44083
4743############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةمصطفى احمد شاكر عبد الرحيم44084
7450############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةمصطفى شعيب عبد المبدى التقى44085
5545############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةمصطفى محمد حسنى محمود44086
6339############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةهيثم شحات العبد عبد المالك44087
5238############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةياسر صالح حسني جاد44088
4551############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةيسري ناصر شاكر رفاعي44089
7650############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةارزاق كامل على محمد44090
7151############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةاسراء محمد حارس محمد44091
6048############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةاسماء احمد عبد العظيم اسماعيل44092
5847############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةاسماء سمير محمود عبد الرحيم44093
6649############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةاسماء ناجح فوزى نور الدين44094
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5950############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةالفت محمد عبد العال عطيه هللا44095
5450############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةاموره عارف صالح احمد44096
صاوى44097 6448############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةانجى عابد محمد ال
6652############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةانجي مشوادي خلف النمر44098
6750############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةايات رجب رفعت فاوى44099
6349############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةايمان ابوبكر محمد ابراهيم44100
7152############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةايمان عبد الغفار راشد محمود44101
6751############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةايناس صابر عبد الاله عبد الرحيم44102
6853############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةايه حمدى محمد حسن44103
6455############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةايه محمد حارس محمد44104
5848############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةبشاير محمد احمد الصافى44105
6148############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةحنان شوقى خلف النمر44106
5745############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةخلود احمد خلف هللا رفاعي44107
6248############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةدعاء شحاته عبد المريد احمد44108
6350############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةدعاء فايز احمد عبد الحميد44109
6553############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةدينا اشرف فكار رفاعي44110
7349############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةذكرى ممدوح خليفه عبد المقصود44111
6750############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةذكرى ممدوح عبد المالك محمد44112
6348############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةرندا كامل على محمد44113
6654############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةسالى يحى محمد حسن44114
5544############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةسحر خلف هللا عبد الاله عبد الرحيم44115
4944############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةسلوى عزت حافظ يونس44116
6046############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةسماهر محسوب محمد محمود44117
6353############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةسميه احمد امين جاد44118
7657############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةسها احمد محمد محمود44119
7354############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةسهام بيومى امين جاد44120
7054############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةسهيله مصلح ابو الوفا ابو المجد44121
5850############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةشاهنده عثمان ابو الوفا عبد المنطلب44122
7653############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةشاهيناز سواح جادالرب سلطان44123
5440############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةشاهيناز مخلف حمدى محمد44124
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7555############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةشدوه اشرف صابر احمد44125
5037############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةشرين عادل محمد محمود44126
4942############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةشرين نظير محمد ابراهيم44127
6653############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةشهد بيومى امين جاد44128
6541############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةشهد حسين محمد على44129
7655############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةشهد حماده عبد الرحيم احمد44130
6546############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةشهد شعيب حمدان محمد44131
6342############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةشيماء احمد محمد على44132
6840############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةشيماء سعيد فهمى حمدى44133
6739############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةشيماء عبده محمود عبد الشكور44134
7357############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةصبيا عمران محمد الرفيع44135
6946############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةضحى سعودى رفعت االنور44136
6648############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةعلياء عالء عبد الشكور قناوى44137
6647############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةغاده احمد عبد الشكور عبد الحافظ44138
6343############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةغاده عبده مريد محمد44139
6337############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةفاتن حسن محمد ابراهيم44140
6349############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةفاتن سعد ابو المجد سعد44141
6448############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةفاطمه اشرف بهيج عبد المريد44142
7654############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةفتحيه عابد عبد القادر عطيه هللا44143
6249############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةفرحه حسنى احمد حماده44144
6342############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةفرحه محمد سيف عرابى44145
6038############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةفرحه يحيى كامل ادم44146
7554############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةليلى عبد الحميد احمد متولى44147
7047############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةليماء عبد اللطيف ابو الوفا محمد44148
6946############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةملك حسين محمود محمد44149
6548############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةملك حفظي محمود عبد الراضي44150
6755############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةملك كليب عيد على44151
6748############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةملك معبد عبد القادر عطيه هللا44152
7453############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةمنا حازم شاكر عبد الرحيم44153
5743############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةمنار رافت محمد حافظ44154
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5545############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةمنال محمد سيف عرابى44155
5332############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةمنه هللا دياب كليب ثابت44156
6042############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةمياده عمر فتحى محمد44157
6851############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةنانسى صدقى حمدى محمد44158
4243############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةنبيله عبيد محمد عبد الرحيم44159
5446############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةنجوي رياض مختار السباعي44160
6652############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةنهى احمد محمد محمود44161
6448############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةنهى عطا شفيق نورالدين44162
6547############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةنورهان محمد على احمد44163
6046############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةهايدى كرم عطاهللا حافظ44164
7347############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةهدى القطانى جاد محمود44165
6749############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةوفاء محمد عبد الستار مطاوع44166
5743############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةوالء محمود محمد ادم44167
6951############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةيا سمين ناصر عبد النعيم اسماعيل44168
6751############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةيارا طلب الصافى احمد44169
4850############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةياسمين االسد محمود عبد الاله44170
7448############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةياسمين عبد النعيم محمود خليل44171
5847############دار السالمالقوصة االعداديةابراهيم احمد ابراهيم محمد44172
5246############دار السالمالقوصة االعداديةابراهيم سامح ابراهيم سليمان44173
5742############دار السالمالقوصة االعداديةاحمد جاد عبد الحافظ مصطفى44174
7459############دار السالمالقوصة االعداديةاحمد حسين علي خليل44175
6249############دار السالمالقوصة االعداديةاحمد حمام فوزي علي44176
4947############دار السالمالقوصة االعداديةاحمد سرحان محمد يوسف44177
5948############دار السالمالقوصة االعداديةاحمد عدلي محمد السيد44178
6553############دار السالمالقوصة االعداديةاحمد علي احمد محمد44179
7254############دار السالمالقوصة االعداديةاحمد قناوي ابراهيم محمد44180
6952############دار السالمالقوصة االعداديةاحمد محمد كامل خالف44181
6544############دار السالمالقوصة االعداديةاحمد ياسر عبد النبي عبد الراضي44182
6451############دار السالمالقوصة االعداديةاسالم يوسف محمد عوض44183
6953############دار السالمالقوصة االعداديةاشرف سالم معوض سالمان44184
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ير محمد44185 ير عبد الهادي االم 6450############دار السالمالقوصة االعداديةاالم
7051############دار السالمالقوصة االعداديةالخطيب احمد عبد المنعم احمد44186
5743############دار السالمالقوصة االعداديةباسم عمر محمد نظير44187
6051############دار السالمالقوصة االعداديةبهاء محمد عبد الوهاب عمر44188
7155############دار السالمالقوصة االعداديةحاتم عاطف شحاته سرور44189
4847############دار السالمالقوصة االعداديةحسام حسين محمود عبد اللطيف44190
6751############دار السالمالقوصة االعداديةخالد شحاته ضاحي توفيق44191
5454############دار السالمالقوصة االعداديةخالد عاطف عبد المنعم حزين44192
6052############دار السالمالقوصة االعداديةخالد عبد الحافظ حمدي محمد44193
5944############دار السالمالقوصة االعداديةخميس محمد عبد الراضى السيد44194
5544############دار السالمالقوصة االعداديةرمضان كليب شحاته سرور44195
4953############دار السالمالقوصة االعداديةسالم احمد مهنى سالمان44196
6147############دار السالمالقوصة االعداديةسعودي خلف حزين ابراهيم44197
6547############دار السالمالقوصة االعداديةصابر مصطفي حامد محمد44198
7457############دار السالمالقوصة االعداديةطارق عبد الرحيم محمد توفيق44199
5549############دار السالمالقوصة االعداديةطارق قط عبد الحافظ محمد44200
5650############دار السالمالقوصة االعداديةعبد الخالق احمد محمد احمد44201
6956############دار السالمالقوصة االعداديةعبد الرحمن اشرف سيف النصر ابراهيم44202
6851############دار السالمالقوصة االعداديةعبد الرحمن الديب ابو الوفا حارس44203
7657############دار السالمالقوصة االعداديةعبد الرحمن النميرى حمدى درويش44204
5740############دار السالمالقوصة االعداديةعبد الرحمن جبريل ابراهيم احمد44205
6053############دار السالمالقوصة االعداديةعبد الرحمن كليب محمد عبد الباقي44206
5550############دار السالمالقوصة االعداديةعبد الرحمن محمود على السمان44207
6049############دار السالمالقوصة االعداديةعبد هللا سلطان محمد اسماعيل44208
6853############دار السالمالقوصة االعداديةعبد هللا محروس عبد الفتاح ياسين44209
5352############دار السالمالقوصة االعداديةعبد هللا ناصر قناوي احمد44210
5540############دار السالمالقوصة االعداديةعبد المجيد الضبع طاهر محمد44211
6555############دار السالمالقوصة االعداديةعزت الضبع علي عبد اللطيف44212
5444############دار السالمالقوصة االعداديةعالء ياسر محمد عثمان44213
4641############دار السالمالقوصة االعداديةعلى حامد احمد سالم44214
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6257############دار السالمالقوصة االعداديةعلي جابر محمود احمد44215
5248############دار السالمالقوصة االعداديةفارس عزت احمد محمد44216
5352############دار السالمالقوصة االعداديةفارس عطا رمضان فرحان44217
5042############دار السالمالقوصة االعداديةكريم خيري عبد العال عبد الباقي44218
5949############دار السالمالقوصة االعداديةمحسن جابر السيد محمد44219
7558.5############دار السالمالقوصة االعداديةمحمد الصغير محمد مصطفي44220
6652############دار السالمالقوصة االعداديةمحمد بركات محمد سباعي44221
6350############دار السالمالقوصة االعداديةمحمد جادهللا محمد قايد44222
7357############دار السالمالقوصة االعداديةمحمد سليمان محمد سليمان44223
ف احمد مهدي44224 7049############دار السالمالقوصة االعداديةمحمد عاط
7758############دار السالمالقوصة االعداديةمحمد عبد الستار محمد على44225
7458############دار السالمالقوصة االعداديةمحمد عبد الناصر ذكي احمد44226
7254############دار السالمالقوصة االعداديةمحمد علي محمد علي44227
6851############دار السالمالقوصة االعداديةمحمد عيسي محمد عثمان44228
5246############دار السالمالقوصة االعداديةمحمد قتحي عبد الحافظ محمد44229
5948############دار السالمالقوصة االعداديةمحمد محسن احمد السيد44230
5139############دار السالمالقوصة االعداديةمحمد محمود فاوي احمد44231
5645############دار السالمالقوصة االعداديةمحمد ممدوح شحاته علي44232
6552############دار السالمالقوصة االعداديةمحمد منصور جابر محمود44233
6855############دار السالمالقوصة االعداديةمحمود عبد الجابر احمد ابراهيم44234
6251############دار السالمالقوصة االعداديةمحمود عزت الضبع حسن44235
6456############دار السالمالقوصة االعداديةمصطفى محمد معوض سالمان44236
5954############دار السالمالقوصة االعداديةمصطفي ثروت فتحي محمد44237
7859.5############دار السالمالقوصة االعداديةمصطفي جاد راشد صديق44238
6445############دار السالمالقوصة االعداديةمنتصر علي احمد محمد44239
6443############دار السالمالقوصة االعداديةهشام ممدوح خليفه سباعى44240
7458############دار السالمالقوصة االعداديةوليد عبد الرحمن على عبد الرحيم44241
7055############دار السالمالقوصة االعداديةيحي ابو الحمد محمد طه44242
6854############دار السالمالقوصة االعداديةيحي علي محمد حداد44243
5448############دار السالمالقوصة االعداديةيسري ضاحي عبد الغفار حزين44244
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5849############دار السالمالقوصة االعداديةابتسام محمد حزين ابراهيم44245
ار جابر هالل زنباعي44246 5641############دار السالمالقوصة االعداديةازه
5551############دار السالمالقوصة االعداديةازهار محمد جاد راشد44247
5245############دار السالمالقوصة االعداديةاسراء ديب حسن مضيع44248
7158############دار السالمالقوصة االعداديةاسماء محمد ضاحي احمد44249
8060############دار السالمالقوصة االعداديةاالء عبد الستار محمد على44250
7656############دار السالمالقوصة االعداديةالشيماء شحاته على عرابى44251
7254############دار السالمالقوصة االعداديةاماني ضاحي علي حفني44252
7345############دار السالمالقوصة االعداديةامل عبد الرسول عبد العظيم عبد القوي44253
6853############دار السالمالقوصة االعداديةامنيه عبد الرحمن الطاهر النجار44254
مان بركات حميد حمدي44255 5347############دار السالمالقوصة االعداديةاي
6849############دار السالمالقوصة االعداديةايمان ثابت عبد الفتاح ثابت44256
7654############دار السالمالقوصة االعداديةايه حمام عابدين محمد44257
7553############دار السالمالقوصة االعداديةايه علي محمد اسماعيل44258
7152############دار السالمالقوصة االعداديةبدور سلطان خضري محمد44259
6751############دار السالمالقوصة االعداديةبسمه رمضان جداوي احمد44260
6648############دار السالمالقوصة االعداديةبسمه علي محمد احمد44261
7048############دار السالمالقوصة االعداديةبشاير ابو السعود احمد سعد الدين44262
78.556############دار السالمالقوصة االعداديةجماالت محمد عطيه مهدى44263
6954############دار السالمالقوصة االعداديةحسناء عزت حشمت اسماعيل44264
6653############دار السالمالقوصة االعداديةحسناء ناصر محمد رمضان44265
7356############دار السالمالقوصة االعداديةخلود جابر محمد محمد44266
7758############دار السالمالقوصة االعداديةخلود عبد الرؤوف توفيق حماد44267
6647############دار السالمالقوصة االعداديةدعاء عطيه عبد الاله عرب44268
7654############دار السالمالقوصة االعداديةدعاء عيد توفيق الضوي44269
7254############دار السالمالقوصة االعداديةدعاء ممدوح علي محمد44270
7857############دار السالمالقوصة االعداديةرحاب سمير عز احمد44271
7857############دار السالمالقوصة االعداديةريهام ايمن علي عثمان44272
7153############دار السالمالقوصة االعداديةزهور محمد علي محمد44273
7054############دار السالمالقوصة االعداديةسحر عبد الناصر عبد الهادى بندارى44274
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6853############دار السالمالقوصة االعداديةسحر كمال عبد الراضي السيد44275
7657############دار السالمالقوصة االعداديةسمر عبده علي احمد44276
6552############دار السالمالقوصة االعداديةشاديه حمام محمود يوسف44277
6044############دار السالمالقوصة االعداديةشاهندا خلف محمد عثمان44278
6054############دار السالمالقوصة االعداديةشاهندا عبد الفتاح محمد محمود44279
7552############دار السالمالقوصة االعداديةشهد سمير احمد فؤاد44280
6642############دار السالمالقوصة االعداديةشهيره سلطان محمد اسماعيل44281
6855############دار السالمالقوصة االعداديةشيرين حسن احمد محمد44282
7756############دار السالمالقوصة االعداديةشيماء البدرى حمدان خليفه44283
7453############دار السالمالقوصة االعداديةشيماء جبريل سعد زياده44284
7152############دار السالمالقوصة االعداديةشيماء عبد الرازق محمد دكروني44285
5748############دار السالمالقوصة االعداديةشيماء ناصر علي قناوي44286
6153############دار السالمالقوصة االعداديةصفاء سيف محمد ياسين44287
5136############دار السالمالقوصة االعداديةعبير محمود صديق عبد الرحمن44288
7257############دار السالمالقوصة االعداديةعبير منصور ذكي احمد44289
7357############دار السالمالقوصة االعداديةعلياء احمد علي محمد44290
7653############دار السالمالقوصة االعداديةعلياء جمال ثابت دردير44291
5552############دار السالمالقوصة االعداديةفاطمه ناجح محمد احمد44292
5046############دار السالمالقوصة االعداديةفرحه عايد عيد بريك44293
6747############دار السالمالقوصة االعداديةفروله عبد الفتاح محمد على44294
7857############دار السالمالقوصة االعداديةكريستينا روماني لبيب صمور44295
7756############دار السالمالقوصة االعداديةكريمان ابو الحجاج عبد اللطيف احمد44296
6454############دار السالمالقوصة االعداديةلمياء جابر محمود محمد هالوى44297
7357############دار السالمالقوصة االعداديةلمياء محروص عبد الفتاح سعد44298
5548############دار السالمالقوصة االعداديةماجده شرقاوي امام رضوان44299
ش44300 5349############دار السالمالقوصة االعداديةمريم احمد عبد البصير دروي
7254############دار السالمالقوصة االعداديةملك كليب يونس الضوي44301
7152############دار السالمالقوصة االعداديةمنار عبد الرحيم علي محمد44302
6851############دار السالمالقوصة االعداديةمنه عبد الرحمن الطاهر النجار44303
6751############دار السالمالقوصة االعداديةمياده حمام على السيد44304
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7054############دار السالمالقوصة االعداديةناهد عبد المعطى شفيق محمد44305
6251############دار السالمالقوصة االعداديةنجالء عزت عبد النبي علي44306
5844############دار السالمالقوصة االعداديةنرمين كرم السيد محمود44307
4030############دار السالمالقوصة االعداديةنورا احمد محمود احمد44308
6353############دار السالمالقوصة االعداديةنورا جبريل عبده تمام44309
5651############دار السالمالقوصة االعداديةنورا ممدوح شحاته سرور44310
6252############دار السالمالقوصة االعداديةنورهان كليب السيد رسالن44311
6250############دار السالمالقوصة االعداديةهبه عاطف انور حسين44312
6250############دار السالمالقوصة االعداديةهند عبده حماده محمود44313
7254############دار السالمالقوصة االعداديةورده شمس الدين محمد حداد44314
6050############دار السالمالقوصة االعداديةورده محمد على سالمان44315
6453############دار السالمالقوصة االعداديةوالء ثابت عبد الفتاح ثابت44316
7554############دار السالمالقوصة االعداديةياسمين تهامى احمد محمد44317
5249############دار السالمالقوصة االعداديةياسمين محمد احمد عوده44318
7453############دار السالمالقوصة االعداديةيسرا عاطف ابو الحمد عبد المجيد44319
د44320 6750############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاحمد االسد مخيمر ابوزي
6150############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاحمد القدرى حافظ محمد44321
7256############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاحمد خالد مختار محمود44322
7453############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاحمد ضاحى احمد محمود44323
7052############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاحمد عاطف صديق على44324
6852############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاحمد عبد الحفيظ طاهر فالح44325
6553############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاحمد عبد المنعم محمد على44326
6449############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاحمد عبده احمد امين44327
5351############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاحمد عطيه البس عباس44328
6954############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاحمد عوض احمد عبد المجيد44329
5750############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاحمد محمد احمد على44330
7557############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاسامه اشرف كمال محمد44331
6652############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاسالم الحلبى محمود احمد44332
ضان ثابت محمد44333 6654############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاسالم رم
7356############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاسالم عاطف احمد محمد44334
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7759############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطالسيد محمود السيد محمود44335
6449############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطامين ايمن احمد محمود44336
6051############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطبشار نورالدين محمد محمود44337
6653############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطجعفر عبد االغفار جعفر عبد اللطيف44338
7454############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطحسام احمد الوردانى عبد المجيد44339
7656############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطحسام سيد يونس احمد44340
7653############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطحسام صالح ابراهيم محمد44341
7556############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطحسام لطفى عبد الحميد نور الدين44342
7057############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطحسن كامل اسماعيل عثمان44343
6650############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطحسن كليب حسن محمود44344
6547############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطحسين سمير حسين محمود44345
7052############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطخالد ممدوح محمد عبد الوهاب44346
6851############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطزياد القذافى احمد عبادى44347
6245############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطزياد خلف السيد احمد44348
7153############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطزياد صابر حسن احمد44349
6444############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطشريف عبد العليم شحات شاكر44350
7253############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطشريف عنتر الديب محمد44351
5948############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطصالح محمد محمود محمد44352
5950############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطصالح عبد الحليم جبريل سعد44353
7052############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطعادل صبرى ابراهيم محمد44354
7558.5############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطعامر شحاته محمد على44355
6457############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطعامر عبد الغفار محمد مدنى44356
5945############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطعبد الخالق عبد الفضيل فاروق تمام44357
6952############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطعبد الرحمن عكاشه حافظ احمد44358
6151############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطعبد الرحمن علي عبد العليم عباس44359
7048############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطعبد الرحمن مرعي محمد قاسم44360
7753############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطعبد الغفار اشرف محمد زيدان44361
7552############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطعبد الاله عبد الرحيم عبد الاله على44362
6650############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطعبد هللا جمال توفيق محمد44363
7656############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطعبد المجيد احمد امين جاد44364
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7648.5############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطعبده ماهر عبد الاله عبد الحميد44365
7251############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطعرفات احمد مخلف على44366
7450############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطعمر حشمت معبد حمدى44367
6448############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطفؤاد حزين محمود مرسى44368
7251############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطكريم ايمن عبد الهادى بكرى44369
7245############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطكريم صبرى محمد محمود44370
7651############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطكريم عبد الحفيظ مصطفى محمد44371
7751############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطكمال حمدى كمال محمد44372
7350############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمارك عطيتو شوقى سريج44373
7549############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمد االيمن عبده كامل44374
7952############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمد الديب جبريل شاكر44375
78.548############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمد سعد الدين جاد الرب سلطان44376
6754############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمد سعيد عطيه سليمان44377
7451############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمد صبرى محمد موسى44378
7859############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمد عادل شاكر اسماعيل44379
7154############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمد عاطف ابو الوفا حفنى44380
6849############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمد عبد الحليم جبريل سعد44381
محمد44382 عبد الراضى عبد الغفار عبد 7157############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطالحافظ
4743############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمد عبد الرحيم النبوى مهدى44383
6746############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمد عبيد محمد كحول44384
5742############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمد عالء محمد على44385
5643############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمد ممدوح ابو المجد محمد44386
7655############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمد ممدوح محمد حمدى44387
7353############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمود خيرى فهمى صديق44388
5539############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمود راشد ابوزيد محمود44389
6834############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمود سعد الدين جاد الرب سلطان44390
5547############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمود عطيتو محمد مصطفى44391
6649############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمود فؤاد على عبد الشكور44392
7148############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمود كامل محمود حسانين44393
6550############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمود كرم ابو المجد مصطفى44394
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6049############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمود محمد كامل محمد44395
5945############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمصطفي السعودي محمد السمان44396
7047############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمؤمن قدرى صادق حمدى44397
صف44398 6748############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمينا حارس ماهر وا
5644############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطهانى عثمان حسنى عثمان44399
7354############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطهيثم عبد الصبور توفيق محمد44400
6455############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطوليد ابو المجد على فراج44401
7660############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطوليد شحاته حسن محمود44402
6340############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطياسر عماد صابر حسانين44403
6252############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطيوسف جريو اجمد محمد44404
5946############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطيوسف عبد المنعم خلف حسين44405
7454############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطيوسف عماد راضى عبد الاله44406
7260############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطيوسف محسن شكرى عبد الكريم44407
7453############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطيوسف محمود حسن احمد44408
7659############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطارزاق محمود احمد عبيد44409
7256############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطازهار احمد فهمى محمد44410
7351############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاسراء حامد محمود مرسى44411
7459############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاسراء عبد الرسول كامل محمد44412
7158############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاسماء اسعد خلف هللا عبد المنطلب44413
7153############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاسماء حارس محمد محمود44414
7459############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاسماء عبد الرسول كامل محمد44415
6857############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاسماء فالح محمود احمد محمود44416
7356############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاسماء محمد محمد احمد44417
7660############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاصاله زرزور هالل احمد44418
7157############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاصاله قاعود السيد سليم44419
7351############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاميره احمد طاهر احمد44420
7057############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاميره عبد الراضى محمد على44421
6755############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاميره عبد الرحيم يونس محمد44422
7155############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاميره مخلف محمود احمد44423
6644############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطانتصار فتحى الديب توفيق44424
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7058############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطايات مشوادى طاهر عبد الحميد44425
6848############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطايمان رفعت خلف هللا عبد المنطلب44426
6853############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطايمان شحاته محمود حسن44427
7557############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطايه عبد الحفيظ حافظ حمدى44428
ه عيد عبد الحميد بهلول44429 7253############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاي
6652############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطبسمه القرشى عبد الحميد بهلول44430
5840############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطبشاير ناصر محمد مدنى44431
7656############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطجهاد عمر نظير احمد44432
7152############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطحنان عبد الرحيم حميد بهلول44433
6544############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطداليا السودانى حسن مغربى44434
7345############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطداليا عطاى ابو الفضل محمد44435
6844############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطداليا محمد شحات حسن44436
ضان محمد احمد44437 6542############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطدعاء رم
6354############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطدعاء عبده عثمان ابو المجد44438
7553############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطدنيا فتحى حافظ حمدى44439
6747############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطدنيا كمال شاكر سباق44440
6042############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطدينا راضى محمد محمد44441
6147############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطرضا الجرو ثابت قناوى44442
6457############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطريهام عمر احمد عبد الرحيم44443
6858.5############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطزينب خلف فهمى صديق44444
6754############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطساره فتحي شوقي سريج44445
6447############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطسريا محمود بيومى محمد44446
7558############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطسعيده على سعيد على44447
7360############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطسما احمد على القط44448
6554############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطسماح كليب ابو المجد على44449
6559.5############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطسمر محمود عبد اللطيف احمد44450
6651############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطشاديه كليب محمد نظير44451
6651############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطشاهنده راضى محمد احمد44452
6453############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطشاهنده عبد الجود محمد مصطفى44453
7659.5############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطشاهيناز خالد عزت فهمى44454
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7659.5############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطشهد حمدى على القط44455
7158############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطشهد ممدوح ابو الوفا عطيه44456
6858############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطشيماء الغنامى احمد توفيق44457
7257############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطشيماء ثروت محمود عباس44458
6647############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطشيماء خيرى على احمد44459
78.552############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطشيماء سعيد مخلف على44460
7559############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطشيماء مظهر حسنى محمد44461
6247############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطعزه اسماعيل محمد عبد اللطيف44462
6644############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطغاده عزت ثابت محمد44463
7354############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطغاده مظهر حسنى حسن44464
6341############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطفتحيه منصور محمود الراوى44465
6441############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطفرحه احمد فهمى محمد44466
7851############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطفيفى محمد عبد الحليم احمد44467
7655############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطلمياء انور طاهر عبد الحميد44468
6343############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطلواحظ الجرو ثابت قناوى44469
7142############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمرفت السبع يونس محمود44470
7752############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمروه احمد عبد الرحيم احمد44471
7758############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمروه محمود ابراهيم احمد44472
7344############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمريانا بهجت رشاد شكرى44473
7843############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمريم الفيل تغيان احمد44474
7759############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمريم حسن محمود محمد44475
5849############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمريم رشاد ابو زيد محمود44476
7052############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطملك علي صديق علي44477
6550############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمنار اشرف جريو على44478
7150############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمنال على محمد على44479
6552############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمنه احمد محسن السيد44480
7559############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمنه عصمت ابو زيد احمد44481
7258############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمياده جريو احمد عنتر44482
6145############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمياده عادل فؤاد جاد الكريم44483
7049############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمياده عبد الراضى يونس محمد44484
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6550############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطناريمان مجدى جمال احمد44485
4333############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطناهد امين محمود عثمان44486
6445############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطناهد محمد ابراهيم على44487
6757############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطنبيله رمضان السيد محمد44488
6858############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطندى كمال احمد عباس44489
7145############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطنرمين مرعى زيدان احمد44490
5853############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطنسمه احمد هالل احمد44491
7757############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطنعمات عز الدين مختار محمود44492
6347############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطنورا عبد العليم حسن مغربى44493
6854############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطنوره مظهر رضوان محمد44494
ان احمد كليب محمد44495 5141############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطنوره
7354############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطهاجر عبد الرحيم حسن محمد44496
7860############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطهاجر هانى فاروق محمد44497
7755############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطهايدى عبد الجواد حسن محمود44498
7350############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطهايدى عبد العزيز عبد اللطيف احمد44499
6245############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطوطفه الديب محمد حفنى44500
6750############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطياسمين عبد العزيز ادهم ابو المجد44501
6353############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةابراهيم جمال محمد ابو المجد44502
5654############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةابراهيم عاطف عطيه احمد44503
4338############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةابراهيم معروف عبد الرحيم محمد44504
5648############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاحمد حمام منوفى نورالدين44505
6459############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاحمد سامى احمد نور الدين44506
4943############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاحمد سمير عبد الواحد فؤاد44507
5941############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاحمد شحاته احمد محمد44508
5954############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاحمد شحاته عبد النبى سباعى44509
5139############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاحمد صابر احمد عبد الرحيم44510
5642############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاحمد عبد العليم عبد الموجود محمد44511
6854############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاحمد عثمان محمد على44512
6553############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاحمد محمد عباس احمد44513
7254############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاحمد محمد على تمام44514
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6446############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاحمد محمد فرج هللا جاد الكريم44515
6553############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاحمد محمود احمد توفيق44516
7054############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاحمد محمود عبد الحارس عبد الجيد44517
713############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاحمد ناصر محمد القط44518
6249############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاحمد نصر الدين احمد عبد الحميد44519
6452############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاحمد يسرى زين العابدين عبد الاله44520
6143############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاسالم احمد مصطفي فاضل44521
6854############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاسالم خلف محمود حسن44522
5641############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاسالم عبد الباسط عبد الهادى سليمان44523
7251############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاسالم كرم فتحى عبد الاله44524
5646############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاسالم محمد عباس محمد44525
7152############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةالسيد ممدوح محمد السيد44526
7154############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةايمن عوده محمود احمد44527
6952############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةايهاب اسعد حسن محمود44528
5052############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةبدر محمد احمد همام44529
5552############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةبركات على احمد ابو الوفا44530
6247############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةبسام كمال الدين عبد الحميد حسن44531
6953############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةبهاء عنتر حمدان حسين44532
7254############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةبهجت لطفى عبد الوهاب على44533
7254############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةتركى عاطف حمدان حسين44534
7553############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةجمال عبد الناصر محمد جبريل44535
5646############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةحاتم العارف عبد الموجود محمد44536
7454############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةحسام رزق عباس حسب44537
6349############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةحسام محمد صفوت علي كمال الدين44538
6352############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةحسن زكي محمد احمد44539
7154############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةحسن على خلف هللا على44540
6846############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةحسن فتحي حمدان محمود44541
5752############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةحماده حمام احمد توفيق44542
6854############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةحماده سمير احمد محمد44543
4751############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةحمام االدهم الضبع امين44544
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6953############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةخالد حماده عالم الدين صابر44545
6348############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةخلف سمير خلف على44546
4646############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةخلف قاعود محمد محمد44547
6149############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةرجب عبد الخالد حشمت محمد44548
6453############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةرياض موسي رفاعي توفيق44549
7455############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةزين الدين زيدان عبادي احمد44550
سعد44551 الدين عبد الراضى نصرالدين 5240############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعابدين
5545############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةشرقاوى عالء محمد الشمندى44552
6349.5############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةشعيب شعبان عبد الحميد محمد44553
5747############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةشهاب محمد شوقى عسران44554
7656############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةصالح زين العابدين علي محمود44555
7344############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةضياء عبد الوهاب كمال عبد الاله44556
6953############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةطارق محمود محمد احمد44557
4941############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةطه موسى عبد العظيم ابراهيم44558
7145############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعادل احمد محمد احمد44559
6542############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعاطف عادل سعدالدين صديق44560
5937############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعاطف محمود محمد محمود44561
6851############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعبد الباسط محمد عبد الباسط مصطفى44562
6146############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعبد البر صبرى احمد عبد الحميد44563
6651############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعبد الحكيم حمزه فؤاد حمزه44564
7052############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعبد الحميد صابر عبد الحميد احمد44565
7254############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعبد الرحمن عصمت محمود عجمي44566
7056############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعبد الرحمن علي احمد ابو الوفا44567
7756############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعبد الرحمن فراج السيد محمد44568
7356############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعبد العظيم االمام صالح على44569
4843############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعبد هللا عاطف محمد عبد الحميد44570
6951############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعبد الناصر عنتر عبد الهادى سليمان44571
5739############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعبده قاعود محمد محمد44572
5853############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعثمان عبد النافع نصرالدين عابدين44573
7054############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعزت احمد فاروق محمد44574
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7152############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعصام البدرى عابدين عرابى44575
7150############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعالء خلف هللا عبد هللا على44576
6752############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعلى احمد دسوقى توفيق44577
5947############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعلى احمد زغلول عبد هللا44578
7453############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعلى الضاحى ابراهيم نصر الدين44579
5348############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعلى حماده حسن توفيق44580
6145############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعلى محمد العريان محمد44581
5746############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعلى نصرالدين محمد عبد المولى44582
7349############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعماد العارف عبد الرحيم حسين44583
5945############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعمرو عبد الباسط عبد الحميد الراوى44584
د ابو الفضل ابو المجد44585 6848############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعيسى ابوزي
5841############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعيسى حماده احمد صديق44586
7755############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةفادى ممدوح حلمى عبد الاله44587
7355############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةفراج محمد فراج على44588
7153############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةكرم احمد جهالن محمد44589
6239############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةكريم عبد القوي عبد النبي محمد44590
6951############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةكريم محمود عبد الحميد ابو الحسن44591
6452############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةماجد على همام بهلول44592
6654############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمد ابو الفتوح محمد احمد44593
6754############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمد االدهم الضبع امين44594
5435############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمد االمير محمد على44595
6142############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمد السيد ابوزيد احمد44596
6549############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمد العارف عبد الغنى عبد الراضى44597
6745############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمد جمال السيد محمد44598
7154############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمد حماده عبد الحميد ابو الحسن44599
5852############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمد حمام احمد توفيق44600
6152############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمد خالد عبد الاله محمد44601
1819############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمد رفعت على احمد44602
6252############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمد رمضان عبد الاله محمد44603
5539############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمد شرف ابراهيم محمد44604
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6252############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمد شرقاوى محمد عبد الرحيم44605
6053############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمد عاطف عزالدين احمد44606
6454############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمد عبد الخالق برقى محمد44607
6251############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمد عبد الراضى عبد الاله محمد44608
6154############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمد عبد الاله عبد البارى عبد الحميد44609
7154############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمد عبد المؤمن احمد بهلول44610
5946############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمد هاني احمد محمد44611
7053############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمود احمد محمد محمود44612
5648############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمود جودت همام احمد44613
7453############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمود حازم احمد مرسى44614
6854############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمود صالح العربى عباس44615
6652############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمود صالح عبد الراضى مطاوع44616
6952############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمود عارف احمد صادق44617
7052############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمود عدلي احمد محمد44618
4641############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمود يوسف حمدى محمود44619
7354############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمصطفى الغطريفى السيدالغطريفى صالح44620
6153############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمصطفى عبد الرازق محمد صابر44621
5840############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمصطفى محمد سعدالدين عابدين44622
7752############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمصطفى محمود جودت خليفه44623
6954############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمصطفى مختار محمد عبد الاله44624
7150############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمصطفي العارف الطاهر احمد44625
4836############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمصطفي عبد الاله سليمان اسحق44626
2221############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمهند فرج الاله عبد الراضي مطاوع44627
6049############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةموسى عزت فاروق محمد44628
7351############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةنور ابو الريش احمد عبد الاله44629
6349############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةنور الدين السيد نور الدين يوسف44630
7157############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةنور موعود خلف احمد44631
5651############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةهالل صابر هالل صابر44632
5554############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةوائل عبد الرازق العريان يوسف44633
6454############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةوائل محمد عبد الباسط مصطفى44634
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5851############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةوجدي العربي عبد الحميد محمد44635
7454############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةيونس عبد العاطى محمد صديق44636
6952############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاسراء مدحت عباس احمد44637
7160############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاسماء الجرو جابر على44638
7154############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاسماء الغطريفى السيد الغطريفى صالح44639
5842############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاسماء حسين احمد حسين44640
5636############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاسماء عنتر عبد الهادى سليمان44641
6056############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاسماء محمد احمد محمد44642
6954############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاسماء محمد سليمان محمد44643
5743############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاسماء نجدى حمدى على44644
6445############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاالء محمود على عابدين44645
7156############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةامانى السيد عزت عبد المنطلب44646
5953############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةامانى ايمن عبد الرحيم حسين44647
1717############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةامجاد اشرف محمود محمد44648
7253############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةامل عماد عنتر عبد الواحد44649
7055############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاميره الطيب محمد على44650
6855############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاميره عاطف ابو الفضل ابو الوفا44651
7458############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةاميره محمد عطيه عبد الحليم44652
7554############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةانتصار السيد محمد احمد44653
5757############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةايات محمد عطيه عبد الحليم44654
5651############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةايمان على العربى محمد44655
7959.5############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةايمان فوزى احمد عبد الرؤوف44656
7352############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةايه عبد المنعم احمد عرابى44657
6054############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةايه محمد عطيه عبد الحليم44658
6853############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةايه مكرم محمود احمد44659
6653############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةبشاير عبد هللا محمد احمد44660
6351############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةبوسه سليمان بربرى سليمان44661
6053############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةتهانى حسب عبد العزيز احمد44662
5050############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةجليله محى الدين محمد عبد الحكيم44663
5851############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةحبيبه لطفى عبد الحميد احمد44664
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7149############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةحنان بطيخ منشاوى الراوى44665
6956############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةحنان حناوى احمد عبد الرحمن44666
7049############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةحنان محمد شرقاوى عبد الاله44667
2223############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةخلود العارف رجب محمد44668
خلود44669 عبد النبى عبد الرازق عبد الموجود 7055############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمد
6752############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةخلود على محمود محمد44670
6556############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةداليا على محمود احمد44671
6749############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةدنيا حسنى احمد حسين44672
7553############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةدنيا خلف محمود حسن44673
4438############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةدنيا سالمه محمد الصغير44674
6952############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةدنيا عزالدين محمد احمد44675
7452############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةدينا السيد محمود سليمان44676
4642############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةرانيا على محمود عرابى44677
6255############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةرحاب محمد هالل توفيق44678
6251############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةرحمه السيد شوقى عسران44679
6953############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةرحمه رشاد عنتر عابدين44680
6352############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةرحمه على احمد على44681
7052############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةرحمه محمد عبد العال صديق44682
7148############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةرويدا حجاج فوزى احمد44683
6953############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةزينب عبد الرحيم عبد المجيد احمد44684
5847############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةزينب عبد الفتاح عبد العال صديق44685
6253############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةزينب كرم على محمد44686
7153############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةساره بشير عارف عابدين44687
6542############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةساره محمود محمد محمد44688
2020############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةسلوى خالد محمد عبد الاله44689
6854############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةسماح السيد رجب محمد44690
7454############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةسها خالد محمود عبد السميع44691
5548############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةسها يحى خالف على44692
7959############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةسهيله يوسف العريان يوسف44693
6954############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةشروق حمام العربى عباس44694
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5547############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةشروق محمد علي مرسي44695
6857############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةشرين مختار محمد على44696
6954############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةشهد شاكر احمد بهلول44697
6958############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةشهنده بهلول على رضوان44698
6456############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةشهيره احمد محمد احمد44699
6139############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةشيماء شحات ذكى احمد44700
6539############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةشيماء محمود حافظ عبد اللطيف44701
5556############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةشيماء ياسر عبد الحميد على44702
7353############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةصفاء عبد الاله محمد فاضل44703
6551############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةصفاء على سليمان على44704
د السيد الغطريفى صالح44705 7354############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعزه ابوزي
7255############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعال رزق احمد نور الدين44706
3124############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةغاده محمد شيبه الحمد محمد44707
7252############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةفاطمه السيد عبد الاله احمد44708
5951############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةفاطمه عبد العاطى عبد المطلب محمد44709
6150############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةفرحه امين عبده محمود44710
5844############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةفرحه عبد الباسط السيد ابو المجد44711
7451############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةفرحه عرفات احمد ابو المجد44712
7455############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةفرحه هشام فوزى حافظ44713
2824############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةفواكه السيد محمود علي44714
7554############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةلبنى شاكر احمد بهلول44715
7554############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةلقاء ابو المجد احمد حسانين44716
7053############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمروه محروس ثابت السمان44717
7154############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمروه مندور ابو الحمد عبد اللطيف44718
7051############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمريم رفاعى السيد عرابى44719
6653############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمريم عبد المنعم محمد احمد44720
5450############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمريم فراج عبد اللطيف عبد القادر44721
6952############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةملك رفاعى محمود رفاعى44722
5554############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةملك عيد عبد الموجود حسن44723
5953############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةملك ممدوح محمد عثمان44724
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5949############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمنار رزق احمد حسن44725
5945############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمنار صابر محمود خليفه44726
6853############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمنار على العربى عباس44727
6250############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمنار هاشم فاضل محمد44728
7251############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمنال عاطف عبد الرحمن احمد44729
4935############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمنه هللا عبد الحارس على السيد44730
2219############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمنه هللا محمود عبد المعبود علي44731
7055############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمنى شحات احمد عبد العزيز44732
4134############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةناهد هاشم فاضل محمد44733
6352############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةندا عزت احمد محمد44734
7353############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةندا يوسف احمد عبد الرحيم44735
6751############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةنرمين رفاعى ابو الغيط صديق44736
6650############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةنرمين محروس ثابت السمان44737
7054############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةنريمان خالد عبد العال سباعى44738
7158.5############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةنسمه شعبان عبد الحميد محمد44739
7351############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةنسمه شعيب عزالدين عبد الاله44740
7452############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةنسمه هاشم ابو المجد فهيم44741
7350############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةنشوى رمضان صابر زهران44742
7656############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةنهاد بهجت على رضوان44743
6752############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةنوره نصر الدين عباس محمد44744
7459############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةنورهان احمد سليمان ابوهريره44745
7655############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةنورهان كحالوى على محمد44746
7555############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةهاجر عالء محمد السيد44747
4742############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةهايدى القط طه مصطفى44748
7151############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةهبه بركات السيد محمود44749
6553############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةهبه حازم البدرى عبد الاله44750
6042############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةهبه ضاحى الصافى ابوزيد44751
7054############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةهدى رجب حشمت محمد44752
6649############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةهدى عبد العليم عبد الباسط حسن44753
7148############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةهدى عرفات احمد ابو الحمد44754
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7353############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةهديه رفاعى محمد عبد السميع44755
7452############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةهيام صالح خلف احمد44756
150############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةورده البربرى شيبه احمد44757
7151############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةوالء كرم فاضل محمد44758
و الري44759 6548############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةوالء ياسر احمد اب
7658############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةياسمين ابو الحمد عبد الحافظ احمد44760
7145############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةياسمين رفاعى يوسف مصطفى44761
7142############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةياسمين عطا فوزى محمد44762
5637############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةابراهيم قناوى عباس اسماعيل44763
6043############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةابو المجد محمد ابو المجد عبد العظيم44764
6840############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةاحمد فتحي خلف هللا عبد الراضي44765
5747############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةاحمد محمد عبد الاله احمد44766
6547############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةاحمد ممدوح احمد فهمي44767
6444############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةاحمد وافي عبد القادر احمد44768
5944############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةالزعيم عبد الوارث حشمت رمضان44769
د44770 6646############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةالسيد شحاته السيد ابو زي
7455############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةايمن ابو الفتوح خلف هللا عبد الراضي44771
5645############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةايهاب فتحي جاد هللا السيد44772
6045############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةحسن ابو الوفا العربي حسن44773
5747############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةحسن عبد النبي حسن خالف44774
5839############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةحسن ناصر البدرى على44775
6150############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةحمدى احمد على حسيب44776
5940############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةخالد احمد العارف سليم44777
5839############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةشهاب عبد الناصر محمد عبد العال44778
5939############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةعاطف القذافي عطيه مطاوع44779
6148############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةعبد العزيز احمد محمود عبد الرحمن44780
6447############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةعبد المبدي صالح عبد المبدي الشمندي44781
5140############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةعبده معالوي رسالن سنجاب44782
7155############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةعز مصطفى عبد العظيم عبد الباقى44783
6957############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةعلى عاطف احمد عبد الرحمن44784
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6130############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةفادى عبد الراضى احمد عثمان44785
5643############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةكريم خالف احمد عبد الموجود44786
6140############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةماجد ابراهيم عكاشه فراج44787
6037############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةمحمد اشرف خلف احمد44788
محمد44789 عبد الواحد عبد الرازق عبد 5131############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةالرحمن
6251############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةمحمد عبده عبد الاله سليمان44790
5730############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةمحمد محمود حسين محمد44791
6049############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةمحمد معالوي رسالن سنجاب44792
6145############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةمحمد مؤمن محمد شاكر44793
6141############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةمحمود طاهر حسين محمد44794
5947############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةمختار نور الدين مختار احمد44795
6251############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةمروان عاطف عبد الحميد عثمان44796
6150############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةمنذر العارف رفاعى سليم44797
5953############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةنورالدين انور محمد فرغل44798
5853############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةيوسف اشرف عبد الاله محمد44799
6146############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةيوسف ممدوح عبد الرحمن ابو المجد44800
5643############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةاسراء رضا عبد الحميد محمد44801
5647############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةاسماء عبد الناصر السيد فراج44802
6854############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةامل عارف عبد العال السيد44803
5044############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةامل عبد المعطي محمد السيد44804
5540############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةامنيه عفيفي خليفه محمد44805
5537############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةانجى عبد المحسن نجدى حسن44806
6945############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةبخيته انور شعبان احمد44807
6851############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةخلود محمود العريان محمد44808
6043############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةرحمه حازم محمود السيد44809
5441############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةسماهر انور حسين محمد44810
7149############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةسميه محمود احمد على44811
7149############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةسناء صبره محمود السيد44812
7046############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةعايده الهلباوي السيد محمود44813
6536############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةعبير ابو المكارم رمضان علي44814
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6350############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةعبير جاد هللا السيد محمود44815
4833############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةلمياء عبد المحسن محمد بكري44816
5434############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةمروه ابراهيم السيد محمد44817
راهيم44818 6943############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةمروه عادل محمد اب
00############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةملك عبد الحق احمد برعي44819
6455############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةمنى على عبد الرؤوف حمدى44820
5648############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةنانسي الضبع اسماعيل علي44821
6952############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةنرمين انور علي حسيب44822
6148############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةنهى عبد الفتاح محمد سليم44823
5745############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةهبه عبد المحسن محمد حفني44824
7148############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةهند عبد المنصف سعد احمد الصغير44825
6345############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةهيام عبد الحكيم عبد الاله سليمان44826
5738############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىاحمد جابر خيرى على44827
4136############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىاسالم ناصر احمد امين44828
6245############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىالزعيم فهد راجح ابو الحمد44829
5642############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىالسيد عبد الواحد عبد الحميد عسران44830
6049############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىبشار االسد صبري عبد العزيز44831
6147############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىحسني احمد حسني رضا44832
5544############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىحسين محمد سالمه عبد المطلب44833
6248############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىسالم حمدان محمد السيد44834
6148############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىسالم عادل حمام محمد الصغير44835
5850############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىسامي حارس حسن محمود44836
6050############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىطارق هالل جادالرب احمد44837
5843############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىفرج نزيه علي نور الدين44838
5948############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىماجد لطفي محمد احمد44839
5845############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىمحمد جاد الكريم رضا احمد44840
5746############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىمحمد مادح ابو المجد احمد44841
5952############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىمحمود عدلى قدرى احمد44842
5641############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىمحمود مشوادي عبد الشافي علي44843
5943############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىمروان راضي عبد الرؤف محمد44844
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5440############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىمصطفى مدحت الضبع محمد الصغير44845
5437############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىنور شحات حفني عبد الجواد44846
6048############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىياسر معروف نور الدين عبد المبدي44847
6851############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىاشواق رياض الصغير امين44848
6751############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىاميره محمد احمد امين44849
6751############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىداليا محمد لطفي محمد44850
5850############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىدينا ممدوح عنتر طه44851
6752############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىشهد القذافي فاروق احمد44852
6847############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىضحي حمدي عصران احمد44853
7352############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىلبني ابو بكر عبد العزيز محمد44854
6651############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىملك عاطف حسن محمد44855
5845############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىمي عطا هللا معبد عبد الراضي44856
6549############دار السالمالشهيد حازم مساعد للتعليم االساسىياسمين صبري بهيج فهمي44857
7253############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةابراهيم حسن نصر الدين عبد الواحد44858
4030############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةاحمد محمد علي طه44859
6549############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةاحمد محمود محمد عبد القادر44860
6654############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةاسامه رفعت احمد حسن44861
6854############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةاسامه محمود احمد على44862
7152############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةايهاب احمد ابو الحمد احمد44863
6750############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةجمال عالء خلف هللا ابراهيم44864
6654############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةحسن رافت محمود حسن44865
7053############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةحسن عبد العاطى حسن محمود44866
7055############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةحسن محمد جالل احمد44867
6753############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةخلف جاد خلف خليل44868
5148.5############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةسعد انور محمد متولي44869
5747############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةطارق عبد الناصر مصطفى محمد44870
5538############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةعاطف اسعد احمد عبد المعز44871
6753############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةعبد الحميد طارق عبد الحميد محمد44872
7153############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةعبد الرحمن خفاجي الضمراني خليفه44873
6554############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةعبد الرؤف خلف مجاهد محمد44874
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6953############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةعبد هللا مصطفي محمد راجح44875
6449############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةعبد الوهاب عادل عطيه محمود44876
7356############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةعالء ايمن احمد على44877
4032############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةعلوان مختار ابو العالمين احمد44878
5750############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةعلي ثروت همام علي44879
6440############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةعلي ناجح احمد عبد الحق44880
5837############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةعلي ناصر عبد الحميد محمد44881
6136############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةعمر فراج عكاشه فراج44882
7153############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةفرج كرم برهوم عبد الاله44883
5651############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةفهد محمد عبد الصبور عبد هللا44884
6146############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةكريم ايمن الضاحي عبد العال44885
5954############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةكريم محمود احمد عبد الاله44886
4339############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةمحمد احمد عبد العال احمد44887
5039############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةمحمد ايمن محروس احمد44888
6646############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةمحمد حمدان علي احمد44889
6554############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةمحمد عبد الباسط خلف هللا محمد44890
7454############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةمحمد عبد الخالق عبد هللا محمد44891
6447############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةمحمد عبد هللا عبد المبدي محمد44892
4052############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةمحمد عنتر عباس عبد الحق44893
6652############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةمحمد فريد عبد الاله عثمان44894
6442############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةمحمد محروس رضا علي44895
6954############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةمحمود حسني علي خليفه44896
6953############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةمحمود فريد سعد الدين عبد الرازق44897
6750############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةمصطفى نصري عبد الحكيم شلبي44898
6337############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةمصطفي البدري شعبان محمد44899
6139############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةمؤمن فندي حسن احمد44900
6348############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةنجدي احمد نجدي الفولي44901
6345############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةيسرى بالل على محمد44902
7655############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةيوسف شعبان كمال الدين احمد44903
7355############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةاسراء احمد عبد الحميد احمد44904
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7253############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةاسراء سليمان عوض محمد44905
7148############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةاسراء عاطف عبد الحق احمد44906
6347############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةاسماء محي الدين البدري رياض44907
7054############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةامل فتحي خلف نور الدين44908
7357############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةاميره احمد عبد الوهاب عبد النبي44909
7257############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةاميره حازم محمود احمد44910
7052############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةاميره عبد العزيز عبده محمود44911
7156############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةامينه راجح عبد الاله سليمان44912
6242############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةانوار جمال احمد على44913
6748############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةايات عبد الاله فاروق محمد44914
7759.5############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةايمان جمال عبد الحق حسين44915
7247############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةايناس عادل احمد عبد العظيم44916
ه السيد عبد الحميد السيد44917 7258.5############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةاي
7455############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةايه خلف على محمد44918
7253############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةايه عطا محمد عبد الرازق44919
7457############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةجهاد عنتر محمود اسماعيل44920
6752############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةجهان حسين علي عبده44921
6756############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةحنان يوسف حمدي عثمان44922
يا علم الدين جوده السيد44923 7156############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةدال
7356############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةدعاء جمال مصطفى محمد44924
7053############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةدنيا علي عبد العال السيد44925
7345############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةرحمه عنتر زكي محمد44926
6856############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةرغده عنتر محمد علي44927
6953############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةساره جاد الكريم احمد عبد القادر44928
7355############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةساره رزق عبد العزيز عبد العال44929
7255############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةساره شوقى رمزى السمان44930
7257############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةساميه جمال محمد عبد الوهاب44931
6752############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةسحر القذافي خليف عثمان44932
7055############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةسلوي حازم محمود احمد44933
5748############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةسماح ايمن محمد على44934
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7354############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةسهير محمد ابو المجد محمد44935
7155############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةشاهنده احمد محمد عبد الوهاب44936
7151############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةشرين حمام شيبه محمود44937
6753############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةشهد ماهر مجاهد محمد44938
7156############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةشهد محمد حمدان همام44939
7558############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةشيرين عبد الحكيم عبد هللا احمد44940
6959############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةشيماء السيد عبد القادر احمد44941
6852############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةشيماء ايمن علي سباق44942
6552############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةشيماء حسن اسماعيل حسن44943
7555############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةشيماء عنتر محمود محمد44944
6245############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةصابرين رشاد التقى احمد44945
7055############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةعفاف حسن محمد حسين44946
7255############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةعفاف عمر جابر عبد هللا44947
5642############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةغوايش رفاعي رمضان محمد44948
7054############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةفاطمه جابر عبد الحافظ عبد هللا44949
7152############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةلبني عبد هللا فاروق النوالي44950
7656############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةمرفت عبده ابو الليف محمود44951
6752############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةملك مصطفي حسن الراوي44952
6955############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةمنار حماده ابو الوفا على44953
6753############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةمها البدرى على محمد44954
6952############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةناريمان عبد الاله عبد المبدي محمد44955
6652############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةناهد عبد الجيد احمد نور الدين44956
7153############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةنجاح فايز حمدان حسين44957
6758.5############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةندا محمد عبد العزيز احمد44958
7358.5############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةنرمين عالء محمد علي44959
7355############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةنوال البدري عبد الحق احمد44960
6650############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةنورا القذافي رفعت حنفي44961
5142############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةنوره عالء محمود احمد44962
7555############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةنورهان فتاح خلف نور الدين44963
4643############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةهاله محروس حسن الظهري44964
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6854############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةهايدي احمد علي محمد44965
7555############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةهبه هاشم حمدي احمد44966
5947############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةهويدا عبد الناصر نصر الدين عبد الواحد44967
6851############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةوفاء ابو السعود عبد الحكيم محمد44968
7453############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةوفاء سمير محمد نورالدين44969
7052############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةوفاء عرفات يونس السيد44970
4440############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةوالء ايمن محمد احمد44971
7855############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةوالء مرسي الديب حمدان44972
7754############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةياسمين ايمن محمد عبد الاله44973
7150############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةيامنه ايوب فوزي احمد44974
6054############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةابراهيم شعبان زيدان ابوزيد44975
5648############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةابرئام كمال جيد خله44976
4850############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةاندراس رزق بدير فرح44977
6554############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةبساده وجيه شهدى مريد44978
6854############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةبشاى خلف فهمى عطيت هللا44979
6250############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةتاج مجدى ارمانيوس لبيب44980
6454############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةثروت صبحى صهيون وهبه44981
5246############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةجرجس ايوب قلينى عازر44982
6053############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةجرجس بشرى عياد صدراك44983
6651############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةشريف عبد الحكم بديوى مرسى44984
6040############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةشنوده صابر جاد سفين44985
6038############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةشنوده عبد الشهيد جرجس عبد الشهيد44986
5754############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةعبد الاله اشرف عباس ابو المجد44987
5435############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةكيرلس جرجس تامر جرجس44988
6652############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةكيرلس خليل بخيت عبد المالك44989
5938############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةمحمد عبد الاله محمد ابو الدهب44990
6453############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةميالنو ادور شنوده خليل44991
4332############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةمينا الريس حبيب خله44992
4337############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةمينا شحات زخارى تكله44993
6754############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةمينا عادل حلمى حبيب44994
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ض44995 6255############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةمينا نبيل محروس رو
5954############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةمينا وجيه فخرى سعيد44996
5449############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةناصر العارف بديوى محمود44997
5752############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةيسى ايوب قلينى عازر44998
5750############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةيسى حازم تاغى خليل44999
4851############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةيسى صدقى توفيق شحات45000
5355############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةيسى عطا بطرس شنوده45001
5246############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةاقبال السيد شوقي اسماعيل45002
6049############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةامل جرجس فرج هللا سفين45003
6354############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةامل خليل عوض خليل45004
6457############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةايات عبد العاطى مخيمر ابوزيد45005
6758############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةايفون وصفى الجمل مسعود45006
6258############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةايه عرفه بدوى محمود45007
6357############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةجولينا نبيه بشري عبد هللا45008
6153############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةدنيا عنتر عباس ابو المجد45009
6756############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةراندا عبد العليم بديوي مرسي45010
6458############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةرفقه نزيه حشمت زكي45011
4735############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةزهيه اشرف عباس ابو المجد45012
6760############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةساره روماني جاد سيفين45013
6257############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةساره نوار ابو اليمين يوسف45014
6458.5############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةسعاد ايهاب سند وهبه45015
5445############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةسوسينا لوقا نصحي قالده45016
5253############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةفاطمه محمد حسن اسماعيل45017
5857############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةفرحه عزيز ابراهيم سعيد45018
6359############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةمادلين شحات بخيت فؤاد45019
7059############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةمادلين ناصر وديد زكى45020
7857############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةمادونا مرزوق نصيف جاد الكريم45021
6357############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةمارينا مرزوق صادق بقطر45022
5654############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةمارينا وجيه فخرى سعيد45023
4947############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةمديحه محمود شوقى اسماعيل45024
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5951############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةمنار رومانى خليل الديب45025
6357############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةمني لظيم فكري جبرائيل45026
7158############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةمهرائيل ابو الخير فتحى عكر45027
7258############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةمهرائيل جميل عدلي حبيب45028
7160############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةمى انور فوزى لبيب45029
7257############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةمياده مفرح ديوس العبد45030
7158############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةنعمه نادر خليل جيد45031
6955############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةنورا السيد محمود عبد الحميد45032
6958############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةهبه عمران بديوى مرسى45033
4851############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةورده عبده حسين اسماعيل45034
7059############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةوالء عبد السميع بالل علي45035
6857############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةياسمين عز عطا عزوز45036
6956############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةياسمين ممدوح صحصاح بكرى45037
5555############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةيوستينا نصر هللا نصيف جاد الكريم45038
6130############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةابراهيم ناصر محمود عبد هللا45039
4834############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةاحمد ابو المجد عباس ابو المجد45040
5244############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةاحمد الراوى عباس محمود45041
7459############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةاحمد حمدى حسين احمد45042
5449############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةاحمد عزالدين عبد الشافى ابراهيم45043
5548############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةاحمد محمد على محمد45044
4236############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةاسامه ايمن كامل احمد45045
4031############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةاسعد عنتر كمال عبد العال45046
4634############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةاسالم عبد الظاهر حمايه عبد المبدى45047
6851############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةالسيد ضاحى عطيه عبد الرحيم45048
7160############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةتامر محمد على محمد45049
7054############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةجابر عبد اللطيف جابر عبد اللطيف45050
4638############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةحازم طه السيد محمد45051
5053############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةحسن يوسف عرشى احمد45052
دين محمد45053 4854############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةحمد الفيل نورال
4132############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةرافت محمود الوردانى احمد45054
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ى فهيم45055 ضان رفعت زك 7458############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةرم
7960############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةزياد عبده عبد الحليم حسان45056
4535############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةصدقى محمود صدقى محمود45057
6157############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةعبد المجيد احمد هالل عزمى45058
5957############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةعرفه عبد الوارث احمد مجاهد45059
5550############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةعالء مطاوع عبد الشافى محمد45060
6856############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةعلى محمود احمد محمد45061
5651############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةعمار فتحى احمد الشمندى45062
6054############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةفراج عبده عبد الاله محمد45063
4652############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةفيصل عبده فهمى احمد45064
5353############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةكريم يسرى عبد الرحيم احمد45065
4342############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمحمد احمد موافى احمد45066
4148############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمحمد السيد محمد عبد العال45067
6056############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمحمد عبد الراضى عبد هللا احمد45068
4351############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمحمد عبد الستار محمود عبد المولى45069
6659############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمحمد عبد الناصر محمود احمد45070
4852############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمحمد فريد صالح احمد45071
5349############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمحمد ناصر محمد نصرالدين45072
6656############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمحمد ياسر محمد احمد45073
4951############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمحمود ابو الحسن محمود عبد الرسول45074
6855############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمحمود حسن محمد حسن45075
5959############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمحمود حماده هالل عزمى45076
ب محمد45077 6258.5############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمحمود رشاد رج
6559############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمحمود فوزى نصرالدين احمد45078
4342############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمصطفى اسماعيل محمد محمد45079
4647############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمطاوع خليفه ابو المجد حسن45080
4333############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةممدوح عبد الناصر مصطفى ابورحاب45081
7560############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمهدى ربيع عبده عبد الوهاب45082
يد عباس45083 6156############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةموسى طالب وح
4552############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةناصر حسنى حسين حسن45084
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6158############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةهانى مؤمن فتاح السيد45085
4334############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةوائل عبد الرحيم عبد الاله عبد الراضى45086
5147############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةياسين سليمان عبد الباسط عبد المناف45087
5252############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةيوسف شعبان محمود احمد45088
4858############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةيوسف عبد الرحيم على اسماعيل45089
4237############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةيوسف محمد عباس على45090
5743############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةاالء كمال سيد بدوى45091
4646############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةالزهراء حسنى عبد الحارس عبد الوهاب45092
78.560############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةامانى كحالوى امين حسن45093
4746############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةانهار محمد محمود احمد45094
5941############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةانوار نورالدين احمد نورالدين45095
4951############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةايناس عبد هللا السيد احمد45096
5847############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةايه احمد محمد عمر45097
4445############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةايه البدرى محمود الشمندى45098
6355############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةايه ريحان التقى احمد45099
5645############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةايه ضاحى عبد الراضى قلعى45100
4046############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةبسمه حماده السيد احمد45101
4845############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةبشاير كليب احمد صديق45102
4634############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةجليله فيصل السيد محمود45103
5241############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةجميله ابو المكارم حسن احمد45104
5152############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةخديجه ايمن احمد كامل45105
5048############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةداليا ابراهيم على مختار45106
6354############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةدنيا الشبراوى على محمد45107
5438############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةدنيا مراجع رفاعى محمد45108
5943############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةدنيا هشام عبد الاله عبد الراضى45109
6650############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةرحاب حسين عبد الحارس عبد الوهاب45110
5942############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةرحمه رفاعى حلمى حسن45111
6756############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةريهام كرم عباس احمد45112
6853############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةسما ناصرفؤاد حسنين عبد العظيم45113
6656############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةسوسو يسرى البدرى محمود45114
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4832############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةشرين حمام محجوب محمود45115
6047############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةشريهان السيد صدقى محمود45116
5750############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةشهد رمضان احمد السيد45117
4441############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةشهيره خالد على احمد45118
5247############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةشهيناز السيد محمود توفيق45119
4536############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةشيماء رمضان ابو الوفا احمد45120
7357############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةشيماء عبد الخالق احمد عبد المنعم45121
5440############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةضى نبتى رمزى ابراهيم45122
6047############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةفاطمه الزهراء محمد عبد الاله احمد45123
6249############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةقمر محمود احمد الشمندى45124
5645############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةلبنه امام عبد الفتاح السيد45125
6751############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمديحه السبع الضبع احمد45126
5948############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمريم كمال موسى على45127
6451############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمشيره عبد الحارس عبد الاله محمد45128
5348############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةملك القرشى سعد ابو المجد45129
7560############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةملك حامد سليمان عبد اللطيف45130
5247############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةملك محمد محمود رضوان45131
5545############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمنار القذافى فهمى احمد45132
6151############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمياده احمد الطاهر امين45133
5143############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةندى عرفه عبد القادر ابو المجد45134
5234############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةنعمه مازن سباعى محمد45135
6256############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةنقيه فتحى عباس احمد45136
4642############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةنها خالد محمود عبد هللا45137
6549############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةنهال الراوى محمود محمد45138
6056############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةنورا فتحى على حسن45139
5248############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةنورهان رمضان زكى فهيم45140
5552############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةهدير بركات احمد عبد هللا45141
7157############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةهدير محمد احمد الشمندى45142
6957############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةهند عبد الخالق محمود على45143
6347############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةياسمين عماد حمدى الطاهر45144

(939)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

6547############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ابراهيم احمد توفيق محمود45145
7053############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ابراهيم خلف محمد عبد العال45146
4031############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ابراهيم محمد احمد علي45147
5645############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ابو حجى محمد احمد ابو العال45148
7358############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع احمد الجزافى عبد الوهاب محمد45149
5346############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع احمد ايمن خلف هللا محمد45150
6956############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع احمد ايمن عبد المنعم محمود45151
7458############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع احمد حماده جاد السيد45152
7459.5############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع احمد محمود احمد سليمان45153
7057############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع احمد ممدوح فهمى ثابت45154
6458############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع احمد نجيب عبد العليم عبد الواحد45155
ف صابر احمد45156 5552############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع اسالم عاط
6049############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع اسالم محمد فخرى ابوبكر45157
7353############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع الحسينى محمد احمد الضبع45158
6854############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع الزعيم صالح رفاعى محمد45159
5247############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع النعمانى شاكر صالح عبد الشافى45160
6252############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ايمن مؤمن رفاعى اسماعيل45161
7154############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ايهاب توفيق جبريل عبد الرسول45162
4933############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع بهاء محمد علي فهيم45163
6754############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ثروت عبد الهادى عبده عبد الراضى45164
6044############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع جمال عبد الناصر صبرى بطيخ45165
4437############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع حارس الدسوقى عبد الفضيل محمود45166
5042############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع حسن جمال حسن جاد45167
6647############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع حسن شربينى فاوى محمد45168
7058.5############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع خالد احمد الديب عبد الرحيم45169
5139############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع خلف عبد المنعيم صبره ادم45170
5431############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع داوود وهيب ونس فلسطين45171
6751############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع رافت احمد سليم محمد45172
5545############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع رمضان محمد الطاهر عبد الشافى45173
4541############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع روماني امين غطاس غليني45174
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4633############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع سعد عبد الخالق شمروخ محمد45175
6240############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع سعودى احمد محمود السيد45176
6952############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع سالم حسين احمد رضوان45177
6556############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع شمس محمد شمس الدين امين45178
5140############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع صالح غانم ابو الوفا عباس45179
6658############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع عاطف عبد العال جابر صابر45180
6656############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع عبد الرحمن السيد عبد الوكيل عمر45181
6251############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع عبد الرحمن جبريل ابو المجد جبريل45182
6256############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع عبد الرحمن عاطف محمد محمود45183
4232############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع عبد الرحمن عباس ابو الفضل محمود45184
عبد45185 الرحمن محمد ابو الكبير احمد عطيت 6356############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع هللا
5550############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع عبد الرحمن مخيمر يونس صابر45186
5840############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع عبد العزيز البسيونى نورالدين عثمان45187
5751############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع عبد هللا رفعت جابر ابو الوفا45188
4733############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع عبد هللا على عبد الحميد احمد45189
4030############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع عبد هللا محمد الصادق على45190
4733############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع عبد الناصر عاطف شحاته السيد45191
4249############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع عبود العبد ابراهيم اسماعيل45192
5844############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع عز احمد عزالعرب محمود45193
6354############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع عصام سيف عطا فرغلى45194
6453############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع عالء ابو السعود هاللى محمد45195
6838############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع عالء خلف محمد موسى45196
5846############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع عمار عطيته عمار احمد45197
5952############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع فارس خلف فرج محمود45198
4140############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع فارس منصور بكير محمد45199
5246############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع فهيم رفعت فهيم التغيان45200
6151############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع كريم الضبع محمود العربجى45201
5241############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع كريم عبد الرازق عبد الشافى محمد45202
5849############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع كيرلس جمال شنوده جندى45203
4344############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع محمد احمد عبد الحكيم عبد المبدى45204
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5649############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع محمد احمد عبد الرحيم محمد45205
5951############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع محمد ايمن محمد جاد45206
5150############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع محمد جبريل ابو المجد جبريل45207
7052############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع محمد حسنى رضوان حسن45208
4949############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع محمد حشمت عبد اللطيف ابراهيم45209
5546############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع محمد عبد الخالد محمود احمد45210
6749############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع محمد عبد العاطى محمد العبد45211
5655############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع محمد عطيتو محمد محمود45212
6149############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع محمد فوزى محمد على45213
6249############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع محمد محمود عبد الاله محمود45214
7454############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع محمود الحسن محمود محمد45215
7052############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع محمود حسن على عمر45216
6750############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع محمود عاطف حسنى محمد45217
6649############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع محمود عبد الرحيم محمد محمود45218
7556############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع محمود عبد العال عبد الرحيم عبد العال45219
5850############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع محمود عطا محمد ابو الوفا45220
4250############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع محمود على محمد احمد45221
4048############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع محمود كليب فهيم التغيان45222
4047############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع مصطفى العربى السيد اسماعيل45223
4650############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع مصطفى رفعت رشاد محمد45224
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6058.5############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع مصطفى عبده فضل هللا محمد45225
5055############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع مصعب محمود احمد الضبع45226
5252############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع منير شنوده منير حبيب45227
6056############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع مينا اشرف نظير حبيب45228
4447############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ناصر محمد احمد محمد45229
4349############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع هانى محمد احمد فرغل45230
6455############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع هيثم حربى مرزوق احمد45231
4338############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع وليد جمال شحاته احمد45232
4548############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ياسين عبد الراضى الديب ابو المجد45233
4341############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ياسين محروص عبد المنعم احمد45234
6052############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع يحيى احمد محمود فراج45235
4951############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع يوسف محمد حرزاوى محمد45236
4540############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع احالم فرج هللا احمد زيدان45237
6455############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع اسراء ايمن رفاعي اسماعيل45238
7459.5############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع اسراء جمال ابو الفضل ثابت45239
4642############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع اسماء احمد علي احمد45240
4853############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع اسماء حسن حشمت احمد45241
7455############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع اسماء رفعت عبد اللطيف ابراهيم45242
5443############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع اسماء محمد جبريل بدوي45243
6338############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع االء ابراهيم محمد محجوب45244
7659############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع االء مصطفى عبد هللا احمد45245
4241############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع امل محمود ابو العال كرار45246
5748############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع اميره احمد مرسى محمود45247
6056############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع انجى السيد عبده بدين45248
7652############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ايمان احمد حمدان محمد45249
7358############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ايمان الزمزمي ابراهيم حفني45250
6448############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ايمان صابر احمد على45251
6447############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ايمان محمد سليم موسى45252
6250############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ايه صبري راجح عبد الرحيم45253
5044############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ايه عبد الرحيم احمد موسى45254
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4032############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ايه مدكور محمد محمود45255
4542############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ايه ناصر عبد الشكور محمد45256
6853############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع بسمه رشاد تمساح امين45257
5844############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع بسمه عبد القادر عبد النبي السيد45258
8060############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع تسنيم جابر صدقى جابر45259
7248############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع تسنيم محمد احمد الضبع45260
7458############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع حنان عبده محمد على45261
5431############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع حنين حماده عبد المريد السيد45262
7653.5############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع حنين عبد الهادى حشمت عبد المجيد45263
7558############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع حنين على الطاهر محمد45264
7759.5############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع خلود عبد العليم امين وهب هللا45265
4333############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع خلود محمد حسنين السيد45266
5133############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع دنيا ابراهيم شحاته محمد45267
6253############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع دنيا عنتر عبد الحميد احمد45268
7559############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع دينا احمد عبده عبد الراضي45269
5651############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع دينا على شحاته محمد45270
5452############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع رانيا حمدى ابو الوفا عبد الكريم45271
5541############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع رحاب محمود الديب محمد45272
5946############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع رحمه احمد عبد السميع على45273
6355############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع رحمه صابر عبد الاله محجوب45274
5358############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع رحمه محمد عبد النافع محمود45275
6154############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع رحيل ابراهيم الضبع محمد45276
5548############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع رشا عنتر عمر حسان45277
4030############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع رضا على احمد رضوان45278
7657############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع رغده عبد العاطى ثابت سليمان45279
5349############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع رقيه محمود عبد المبدى محمود45280
6954############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع روينا حماده جابر احمد45281
7859############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ريهام ابراهيم جادالرب احمد45282
7660############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ريهام حمزه على عبد الحكم45283
7755############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ريهام خلف على محمد45284
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5043############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع زينب احمد محمد عبد الحليم45285
5333############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع سلمى محمد ابو الحصين جاد45286
5445############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع سناء فتحي عبد الفتاح طه45287
5731############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع سناء محمد احمد السمان45288
7558.5############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع سندس محمود عبد اللطيف بدين45289
5434############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع سهام سعد عبد الصبور شاكر45290
5034############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع سهام محمد عبد الصبور محمود45291
6147############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع سهيله البربرى حسنى التغيان45292
7760############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع شروق حاتم جابر صابر45293
6145############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع شهد علي احمد ابو الوفا45294
6346############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع شهيره بخيت عبد الصبور شاكر45295
4330############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع شيماء اشرف السيد احمد45296
د احمد45297 وزي 7759.5############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع شيماء صابر اب
4739############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع شيماء محمد محمود جادالكريم45298
6659.5############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع صابرين محمد عبد الشافى العبد45299
6138############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع صفاء حسن ابو الحصين محمود45300
7557############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع عبير عبد الفتاح محمود ابراهيم45301
6230############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع عبير عبده الالبد العربجى45302
5633############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع عزه سامى محمد الديب45303
4437############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع علياء حلمى شحاته على45304
6458############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع فاطمه هاشم عبد هللا محمد45305
6153############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع فداء عاطف خلف عبد الاله45306
6053############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع فرحه ابراهيم القط سليم45307
6257############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع فوزيه محمد حامد محمد45308
6751############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع كاريمان الشحات محمود حسن45309
6855############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع لطيفه عدنان ابو الوفا محمود45310
6958.5############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع مارسيل بركات نصيف حبيب45311
6955############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع مرام راضى السيد حسين45312
5739############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع مروه االمير خلف هللا عثمان45313
5757############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع مروه ممدوح اسعد منصور45314
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6351############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع مريم محمود نجدي ثابت45315
7257############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ملك ابراهيم الضبع محمد45316
4240############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ملك العراقي عبد الحي احمد45317
7559############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ملك حلمى احمد عبد الحكم45318
7859.5############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ملك عبد الناصر عبد الشكور محمد45319
5440############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ملك كامل جابر صابر45320
5251############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ملك محمود ابو المجد عباس45321
6858.5############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع منار احمد صابر احمد45322
6358############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع منار رفعت عبد الحميد احمد45323
5746############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع منار عبد المنعم ابو المجد عباس45324
6756############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع مياده ناصر شحاته محمد45325
6752############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع نجوى توفيق محمود توفيق45326
7458.5############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع نسمه خلف محمد موسى45327
4733############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع نصره شوقى ابو المجد احمد45328
6338############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع نور صابر صبري احمد45329
4946############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع نورا ابراهيم محمود ماضى45330
5041############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع نورا عشرى عبد الواحد ابراهيم45331
6047############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع نورهان خلف طلعات عطا45332
6239############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع نورهان صابر محمد ابوزيد45333
7056############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع نورهان محمد شحاته محمد45334
4736############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع نورهان مصطفي فاوي محمد45335
4734############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع نوها عطيته عمار احمد45336
7660############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع هاجر السيد احمد الواعي45337
7958.5############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع هايدى فيصل عبد النظير مهران45338
5635############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع هبه حسن سليم عيسى45339
5140############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع هبه مصطفي يونس صابر45340
7860############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع والء محمد مرسى محمود45341
5944############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع ياسمين عبد العزيز ابو المجد عباس45342
6957############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع يامنه الضيفى ابوشوشه على45343
7447############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشاحمد اشرف عبد السالم محمد45344
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7043############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشاحمد جابر عبد النبى ناصر45345
6142############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشاحمد جابر ناجى عبد اللطيف45346
7143############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشاحمد حسن احمد عبد القادر45347
7143############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشاحمد ربيع السيد محمود45348
6345############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشاحمد عبده فرج هللا حمدان45349
7558############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشاحمد على احمد محمد45350
7658############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشاحمد محمد عارف عبد المطلب45351
7650############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشاحمد مصرى حسين على45352
5434############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشادهم محمود الطاهر الدكيم45353
6837############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشالسيد على السيد جادالكريم45354
7857############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشحسن جابر احمد محمد45355
7651############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشحسن محمد حسن مطاوع45356
7035############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشحسين مصرى حسين على45357
4030############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشحماده ابراهيم امين محمود45358
6636############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشحماده ايمن ابو الحسن محمد45359
7041############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشحماده عبد الرحيم محمود احمد45360
6238############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشحماده على حسنى على45361
5233############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشحمدى حزين الطاهر محمود45362
5338############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشخالد السيد عبد العليم حفنى45363
7050############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشسيف الدين ياسر حسن مصطفى45364
5233############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشعبد الرحمن حمام ابو اليزيد كرار45365
6744############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشعبد الرحمن حمدى محمد حسانين45366
6647############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشعبد الرحمن رافت رشاد حسين45367
6244############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشعبد الرحمن عنتر اسعد منصور45368
5439############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشعبد الرحمن محمد ممدوح احمدعلى45369
7452############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشعبد العزيز احمد عبد الشافى السيد45370
7141############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشعبد العزيز محمود الديب عبد العال45371
7252############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشعبد الاله جبريل محمد حسن45372
7760############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشعبد هللا جمال محمد احمد45373
7148############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشعبد هللا حمدى احمد الزهرى45374
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6440############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشعبد هللا مجدى حسن سليم45375
5939############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشعبد المنعم شحاته حارس مساعد45376
7753############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشعبد المهيمن عبد الناصر محمد حسن45377
7450############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشعبد الناصر محمد محمود عبد هللا45378
7045############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشعصمت رجب محمد محمود45379
7147############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشعالء على الطاهر احمد45380
4932############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشعلى محمد حمدى احمد45381
6745############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشغندور احمد عزالدين ابو الفضل45382
5839############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشفادى دياب هاشم محمد45383
6136############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشكريم السيد عبد الراضى احمد45384
7554############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشكريم عبد هللا محمود عبد هللا45385
7357############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشكريم ياسر عبد الحميد عبد الاله45386
7757############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشكمال جمال محمد الصافى45387
6637############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشمحمد ابو المعارف فتحى محمد45388
6333############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشمحمد اشرف سعيد طه45389
7457############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشمحمد جابر احمد عباس45390
5936############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشمحمد حسين على حمدى45391
6747############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشمحمد عواد احمد عبد الشافى45392
7243############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشمحمد فرج راشد احمد45393
7848############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشمحمد كرار الديب عبد العال45394
6240############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشمحمود ابوزيد فتحى محمد45395
7756############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشمحمود حماده حمدان محمد45396
4035############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشمحمود عبد الشكور مرسى عبد اللطيف45397
6951############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشمحمود محمد عارف عبد المطلب45398
6847############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشمراد شمس الدين فاوى محمد45399
5046############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشمصطفى عبد الستار ابراهيم محمد45400
5139############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشوائل محمد حافظ محمد45401
7849############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشياسين محمد الصافى احمد45402
79.558.5############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشيونس طاهر يونس خلف هللا45403
7449############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشازهار محمود جادالكريم احمد45404

(948)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

5836############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشاسراء انس عبد البصير على45405
78.553############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشاسراء محمد عبد الحى احمد45406
7652############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشاسراء ناصر حسنى على45407
7449############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشاسماء حربى على السيد45408
79.551############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشاسماء على محمد بهلول45409
7246############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشالهام على احمد محمود45410
7251############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشامل رفاعى ابو الوفا احمد45411
7150############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشامل رمضان محمود محمد45412
7653############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشامهار يعقوب عبد الشافى السيد45413
7556############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشايمان احمد محمود احمد45414
5943############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشايمان سعد عالم الجهالن45415
7448############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشايمان طارق ابو الحمد خيامى45416
6252############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشايه طلعت احمد احمد45417
6853############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشخلود عشرى محمود عبد الحق45418
5932############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشدعاء بطيخ خليفه محمد45419
6634############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشدعاء حربى على حسن45420
7249############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشدعاء نور الدين محمد حسين45421
6241############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشرانيا جابر عبد الحميد فهمى45422
78.558.5############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشرحمه محمد حسن سليمان45423
7958############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشرحمه محمد راجح فضل هللا45424
ى محمد محمد45425 هام عزاب 5845############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشري
4233############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشزينات حمدان احمد حمدان45426
عت على45427 ف رف نب عاط 7858############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشزي
6435############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشسحر عبد الغنى زغلول احمد45428
6351############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشسلوى محمود فضل هللا محمد45429
7357############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميششيماء حماده حمدان محمد45430
5831############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميششيماء شحاته محمد عبد الحليم45431
6249############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميششيماء عبد الرحيم زكريا صادق45432
6532############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشعال جمال محمود عوض45433
7351############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشعلياء محمد على محمد45434
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6155############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشعليه عبد النعيم محمود عبد الحق45435
5635############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشغاده اسماعيل امين محمد45436
6751############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشفاطمه شوقى محمود حسن45437
7048############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشفاطمه صالح محمد على45438
ى عبدربه45439 7447############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشمبروكه محمد الوردان
78.554############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشمرمر عبد المنعم محمود عبد الحق45440
78.552############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشمنار شعبان محمود الجيالنى45441
6140############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشمنار عبد الستار ابراهيم عوض45442
7346############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشمنار كليب عبد الرحمن محمد45443
6842############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشمنال على محمود محمد45444
7151############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشميار عبد المنعم محمود عبد الحق45445
7548############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشندى ابراهيم احمد ضرار45446
6848############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشنورهان العبد محمود احمد45447
5036############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشهاجر احمد عبد الغنى محمد45448
6444############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشهبه عامر محمد احمد45449
7654############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشهناء عمر محمود عبد المنطلب45450
7758############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشهيام محمد حسن مطاوع45451
6950############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشوالء السيد ابو الحمد خيامى45452
5734############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشياسمين عبد الاله محمد ابراهيم45453
راهيم بهلول محمد45454 7555############دار السالمالعمدة الديب للتعليم االساسى بالنغاميشيسرا اب
6956############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاحمد بدوي محمد فرج45455
6453############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاحمد بكري النحاس عباس45456
5252############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاحمد خيرى مصطفى عثمان45457
5340############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاحمد رفاعى محمود محمد45458
6447############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاحمد شرقاوي عبد هللا فراج45459
7054############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاحمد عادل احمد شاكر45460
6957############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاحمد عباس النحاس رسالن45461
4548############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاحمد عبد الخالق عبد الشافي احمد45462
6548############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاحمد عبد الرحمن عبد اللطيف علي45463
6450############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاحمد عيد رمضان علي45464
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6754############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاحمد محمود حسونه عبد الحميد45465
6556############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاسامه قصيدي حمدان برعي45466
5538############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاسالم علي احمد عبد الحق45467
6053############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاسالم فرج جاد الحق على45468
5837############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاسالم محمود عبد العظيم محمد45469
6559############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةباسم عنتر هالل محمد45470
6053############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةباهى كليب ابو العال حسن45471
7660############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةجمال عبد الناصر عبده على45472
7260############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةجمال عبد الناصر محمود احمد45473
6859############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةحمدي حماده محمد حمدي45474
6657############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةحمدي رمضان حمدي عجور45475
7159############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةحمدي عسران فوزى محمود45476
6344############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةخالد ابراهيم الدسوقي عبد المنعم ابراهيم45477
6853############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةخالد قاعود حمدي احمد45478
6447############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةشاكر شعبان شاكر ابراهيم45479
4135############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةعادل احمد الدكرونى احمد45480
4837############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةعبد الحميد محمود عبد العظيم احمد45481
7660############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةعبد الرازق احمد فايز محمد45482
4741############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةعبد الرحمن حارس حمدان محمد45483
5349############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةعبد العزيز احمد عبد العزيز ابراهيم45484
7760############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةعبد العليم عبد الخالد عبد العليم عوض45485
6952############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةعبد الاله محمد حمدي عبد العال45486
6951############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةعبد هللا شحاته يونس ابراهيم45487
6960############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةعبد هللا فهمي السيد محمد45488
5452############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةعبد المجيد حمدي محمود ابراهيم45489
عبد45490 الهادي عبد الحارس عبد الهادي عبد 6653############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةالكريم
4539############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةعالء محروس عجور عبد النبى45491
5651############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةعلي احمد بطيخ رسالن45492
7660############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةعلي علم الدين عبد الاله حسين45493
5733############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةعماد حمدى السيد محمد45494
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6048############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةعمار حسين امين حسين45495
5340############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةعمر حمدى فوزى ابراهيم45496
4337############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةفارس عاشور مصطفى عثمان45497
4936############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةفارس عبد العال عبد الحميد عبد العال45498
5447############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةفهيم صبرى فهيم ابراهيم45499
5742############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةكامل حجاب مصطفى عثمان45500
7147############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةكريم احمد محمد حفنى45501
5949############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةكريم عبد الخالق فتحي مدنى45502
6457############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةكريم عبده جادالكريم رضوان45503
7354############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمحمد السيد عيد ابو العال45504
5047############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمحمد بيومى موسى كامل45505
6652############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمحمد رفعت عزت محمد45506
5136############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمحمد سباعي احمد عمر45507
5740############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمحمد صديق على السيد45508
4639############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمحمد عاطف علي اسماعيل45509
5638############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمحمد عبد الغني البربري حسن45510
5640############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمحمد علي محمد عبد هللا45511
راهيم45512 5548############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمحمد فراج محمد اب
6254############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمحمود احمد محمود احمد45513
7558############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمحمود عادل الصافي سباق45514
6143############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمحمود محروس عجور عبد النبي45515
5440############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمدني السيد مدني قايد45516
5745############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمروان زيدان كمال الدين حسن45517
4535############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمصطفى ابراهيم على ابراهيم45518
4535############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمصطفى ايمن مصطفى مرسى45519
6151############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمصطفى حمدى صدقى عبد اللطيف45520
5937############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمصطفى خلف عبد العظيم محمد45521
5336############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمصطفى هيثم خليفه رسالن45522
5845############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمنصور عوض حسونه حسانين45523
5039############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمنصور محمود اسماعيل عبد الغفار45524
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6853############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةهشام شبيب عباس السيد45525
6450############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةهشام عبد اللطيف رضا محمد45526
4947############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةهيثم ابراهيم عبادي عبد المولي45527
5746############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةهيثم محمد صابر عبد اللطيف45528
5851############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةوائل عبد العاطى زكى ابو المجد45529
6040############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةوليد شعبان علي ابو الحسن45530
6053############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةوليد عبد الحميد عبد السميع عابدين45531
5950############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةياسر محروس علي احمد45532
6350############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةيوسف محمد عباس السيد45533
7356############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاسراء فوزي محمد بهلول45534
7252############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاسماء عبد المنصف عبده على45535
5840############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاكرام خلف علي صادق45536
6652############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاالء رمضان حمدي عجور45537
7554############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاماني محمود محمد محمد45538
7160############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةامل رمضان محمد علي45539
7260############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةامل مختار حسن احمد45540
6050############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةاميره ابراهيم كيالنى محمد45541
7056############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةانجي ماهر عبد هللا جبرائيل45542
6137############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةايمان محمد حماد عبد المبدى45543
6556############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةايمان واليد احمد محمد45544
6941############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةايه الجرو عبد الحميد جميل45545
6445############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةايه حمدي فهيم برعي45546
6036############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةايه عبده عبد الراضي علي45547
5139############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةحبيبه ابو السعود عبد الحميد عبد النبي45548
5939############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةحسناء حسن حمدي عجور45549
6648############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةحسناء حسين عبد الظاهر عبد النبي45550
4647############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةحمده محمدالصغير احمد عبد الرحيم45551
5649############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةحنان تركي عبد الاله فراج45552
7253############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةحنان دياب محمد جادالكريم45553
6758############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةخلود اشرف حمدى محمد45554
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5958############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةخلود عادل محمد فهيم45555
5147############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةدعاء احمد اسماعيل عبد الغفار45556
6556############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةدعاء عبده محمود حفنى45557
5858############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةدعاء عيد رضوان توفيق45558
4653############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةدنيا احمد عبد الاله صابر45559
يا يسرى بخيت جرجس45560 7358############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةدن
ت بخيت جرجس45561 يا راف 7559############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةران
5551############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةرانيا رفاعي فوزي احمد45562
4947############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةرانيا عبد العاطي زكي ابو المجد45563
7059############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةرانيا عماد عبد الستار فاضل45564
5644############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةرحاب احمد كليب علي45565
5045############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةرشا طايع عبد الكريم صابر45566
4645############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةرشا ناصر فتحي احمد45567
5449############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةروجينا عيد عبد النظير نورالدين45568
4839############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةزكيه بكري محمد فندي45569
5155############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةزينب عاطف محمد عبد الاله45570
7459############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةسحر عطا نورالدين سليمان45571
4756############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةسعاد بالل محمد شاكر45572
4652############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةسماح عامر صالح محمد45573
6557############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةسهير محمد علي محمود45574
7157############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةسوسنا غالي نعيم ميخائيل45575
5043############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةسوميه محمد عبد الحميد جاد الكريم45576
7055############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةشهد واليد احمد محمد45577
6958.5############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةشهنده العاطف العربي توفيق45578
7758############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةشيرين رمضان عبد الستار عبد الموجود45579
6253############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةشيماء خيري عبد العليم عبد المنعم45580
5456############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةشيماء محمد احمد محمد45581
7559############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةعبير شرقاوى محمد الصالح حمدى45582
4946############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةعليا عاطف حمدى ابو العال45583
6053############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةغاده رفاعي محمد احمد45584
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6253############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةغاده عباس ابراهيم كامل45585
6252############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةفتحيه شعبان محمد بهلول45586
5352############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةكريمه محمد زغلول احمد45587
5749############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمدنيه خلف احمد حسن45588
5245############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمروه ابراهيم عبادى عبد المولى45589
6253############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمرينا مكرم صادق صالح45590
6858############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمنار على محمود على45591
6457############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمنار عمر محمود عجور45592
6356############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمنار محمد شاكر ابراهيم45593
5050############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمنار محمود عبد السميع عابدين45594
4847############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمنار محمود مدكور محمود45595
6248############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمنه جابر احمد سليمان45596
4545############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةمنه عادل فتحي احمد45597
7156############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةميار حماد عبد الحميد حسن45598
5151############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةنبيله احمد محمود محمد45599
7557############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةنسمه ابراهيم محمود عسران45600
5446############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةنوره ابراهيم ركابي عبد النبي45601
6046############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةهاجر بيومي حسين محمد45602
6642############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةهاله هيثم حمدي مدنى45603
7255############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةهيام احمد على بديوى45604
4536############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةهيام عيد مصطفي محمد45605
4744############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةورده متولي عبد الاله صابر45606
6555############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةوالء حمدان عبد الحميد حسن45607
5747############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةياسمين عبد الحميد محمد عبد الحميد45608
5353############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةياسمينه عزت محمد علي45609
4242############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عاحمد عابدين عبد اللطيف برهام45610
4236############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عاحمد محمد احمد محمود45611
4237############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عاحمد محمد خلف هللا عبد هللا45612
4046############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عاسامه عبد العليم احمد جادالكريم45613
6951############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عاسامه عرفات محمود مصطفى45614
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4242############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عحاتم محروس السيد مصطفي45615
4036############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عحسام رافت محمد احمد45616
6251############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عحماده احمد ابو الوفا محمود45617
5350############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عحماده صالح ابو الوفا محمود45618
4451############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عحمدي عبد الرحيم محمود عطيت هللا45619
4135############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عخلف محمد خلف حمدي45620
4040############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عرافت مهدي محمد تغيان45621
4542############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عسعدون جابر على السيد45622
6456############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عسعيد ابراهيم علي محمد45623
5851############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عشاهر عرفات السيد محمد45624
4143############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى ععادل محمد ابو الوفا احمد45625
4038############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى ععبد الرحمن حارس فؤاد احمد45626
4545############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى ععبد الرحمن محمد احمد سالمان45627
4540############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى ععبد الرحمن مصطفي السيد حسن45628
5151############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى ععبد هللا عبد الستار عبد المبدى عيسي45629
4240############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى ععبده احمد السيد محمود45630
6342############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى ععلي سمير سعدالدين محمود45631
4537############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى ععلي محمود علي احمد45632
4945############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى ععماد فتحي محمد عالى45633
5650############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى ععمر احمد ابراهيم عطيت هللا45634
6855############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عفتحي السيد فتحي سليم45635
6957############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عكريم حامد احمد رسالن45636
4041############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمازن محمد عبد الرحيم ابو المجد45637
6756############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمحروس احمد محمد احمد45638
5441############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمحمد ايمن محمد عثمان45639
5751############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمحمد جمال حمدي سليم45640
4240############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمحمد خلف هللا احمد محمد45641
4036############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمحمد عبد الحميد احمد ابو الفضل45642
4746############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمحمد عبد الراضي عبد القادر محمود45643
7149############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمحمد عبد المحسن ابو الحسن ابراهيم45644
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4639############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمحمد عطيتو السيد محمد45645
5450############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمحمد علي احمد محمود45646
7559############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمحمد محسن توفيق ربيع45647
6552############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمحمود السيد محمود السيد45648
5856############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمحمود عاطف محمود السيد45649
4838############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمحمود عبده رياض حمدى45650
6753############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمحمود هاني محمد ابو الحسن45651
6046############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمروان محمود خلف هللا حسانين45652
6858############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمؤمن كرم ابو المجد مصطفي45653
5050############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عناصر علي نورالدين ابراهيم45654
5049############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عيوسف عبد الحليم ابو اليمين السمان45655
6955############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عاسماء احمد محمود عيسي45656
7252############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عاصاله حسن عبد المبدي عيسي45657
6042############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عاصاله محمد عبد الحميد احمد45658
7154############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عاميره محمد جبريل احمد45659
5855############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عايمان خالف ابراهيم احمد45660
5041############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عايه محروص السيد عثمان45661
6047############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عجهاد احمد محمود على45662
5748############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عحليمه احمد محمد تغيان45663
5442############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عساميه عرفات احمد ابورحاب45664
4744############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عساميه عنتر عبد الحكيم عبد المبدي45665
5137############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عسوسن حسن عبد المنعم عبد المقصود45666
5746############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عشاهندا صالح حسين جاد45667
5954############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عشاهندا فتحي عبد الاله سرور45668
5746############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عشرين محمد احمد ابو الفضل45669
6852############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عشهد منصور حسانين محمود45670
5036############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عشيماء محمد مدني محمد45671
5849############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى ععبير احمد محمد احمد45672
5844############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى ععال رمضان محمد احمد45673
5848############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عغاده جاد سالم بطيخ45674
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5946############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عغرام حمدان محمود احمد45675
7051############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عفاطمه حمام احمد حسن45676
6154############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عفرحه جبريل السيد احمد45677
6052############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عفرحه محمد محمود حمدي45678
6046############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمدنيه حسن مصطفي محمد45679
6151############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمروه ابراهيم محمد ابراهيم45680
6344############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمريم ابو الحجاج عبد الباري احمد45681
7150############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمريم محمود فؤاد احمد45682
6649############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عملك صفوت مسعود عبد الرحيم45683
6247############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عملك محمد ابوطالب عثمان45684
6352############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمنا شحات ابراهيم حزين45685
7051############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمنار عبد الباسط محمد السيد45686
5635############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمنار محمود احمد عبد المبدي45687
6442############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمني فريد محمد محمود45688
5342############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عناديه علي فرغل عثمان45689
6251############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عندا احمد عبد الحكيم علي45690
5240############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عنداء جاد احمد سليمان45691
7452############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عنهاد رضوان حمدي محمود45692
6457############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عنور الهدى محمد حسنى احمد45693
6649############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عنورا محمود محمد احمد45694
7051############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عنورهان محمد الشريف فؤاد45695
7153############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عنورهان مؤمن احمد محمد45696
5553############دار السالممصر الخير االعداديةابراهيم عطا احمد محمد45697
6759############دار السالممصر الخير االعداديةابوزيد جوده ابوزيد محمود45698
7755############دار السالممصر الخير االعداديةاحمد رمضان صبره محمد45699
6954############دار السالممصر الخير االعداديةاحمد مازن محمد احمد45700
6652############دار السالممصر الخير االعداديةاحمد محمد احمد محمد45701
5747############دار السالممصر الخير االعداديةاسامه على حميد حمدان45702
7052############دار السالممصر الخير االعداديةاسماعيل ابراهيم حامد ابراهيم45703
6951############دار السالممصر الخير االعداديةباسم حمدان سليمان نصار45704
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6550############دار السالممصر الخير االعداديةبخيت فوزى محمد السمان45705
6754############دار السالممصر الخير االعداديةجوده عبد السميع محمود جادهللا45706
6053############دار السالممصر الخير االعداديةحسام رجب عبد الحميد السيد45707
6555############دار السالممصر الخير االعداديةحسين البدرى عبد العاطى حسين45708
6654############دار السالممصر الخير االعداديةحشمت احمد صالح حسن45709
7052############دار السالممصر الخير االعداديةخالد امام محمد احمد45710
6350############دار السالممصر الخير االعداديةراضى رفعت محمود احمد45711
6951############دار السالممصر الخير االعداديةرافت محمد احمد كريم45712
6951############دار السالممصر الخير االعداديةرجب جباره على احمد45713
6453############دار السالممصر الخير االعداديةزياد على حسن ابراهيم45714
6349############دار السالممصر الخير االعداديةشعبان جباره على احمد45715
6454############دار السالممصر الخير االعداديةصابر محمد صابر محمد45716
6152############دار السالممصر الخير االعداديةعادل امام حجاج محمد45717
6452############دار السالممصر الخير االعداديةعبد الرحمن حمدى مطاوع محمدين45718
5946############دار السالممصر الخير االعداديةعبد العظيم احمد رمضان عبد الغفار45719
6752############دار السالممصر الخير االعداديةعبد هللا ماضى احمد كريم45720
6352############دار السالممصر الخير االعداديةعلى صابر احمد صابر45721
6153############دار السالممصر الخير االعداديةعلى محمود على محمود45722
7659############دار السالممصر الخير االعداديةعماد الدين عبد الناصر بيومي محمود45723
7052############دار السالممصر الخير االعداديةعمر موسى محمد نقنق45724
6352############دار السالممصر الخير االعداديةفتحى ايمن فتحى احمد45725
5951############دار السالممصر الخير االعداديةكريم شعبان احمد كريم45726
7251############دار السالممصر الخير االعداديةمحمد بدوى احمد شرقاوى45727
5652############دار السالممصر الخير االعداديةمحمد حسنى محمد السيد45728
6652############دار السالممصر الخير االعداديةمحمد حسنى محمد حسن45729
6653############دار السالممصر الخير االعداديةمحمد شحاته السيد احمد45730
6254############دار السالممصر الخير االعداديةمحمد شعبان حسين حسن45731
4847############دار السالممصر الخير االعداديةمحمد فكرى محمود عليان45732
5849############دار السالممصر الخير االعداديةمحمد فوزى احمد سالم45733
6853############دار السالممصر الخير االعداديةمراد سالم حمدان معوض45734
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7354############دار السالممصر الخير االعداديةمصطفى عبد المحسن محمود رحال45735
6152############دار السالممصر الخير االعداديةمصطفى على عيسى محمد45736
6252############دار السالممصر الخير االعداديةمصطفى محمود صبره محمدين45737
6152############دار السالممصر الخير االعداديةمنصور سعد حسين حسن45738
6551############دار السالممصر الخير االعداديةنبيل محروس محمود احمد45739
5549############دار السالممصر الخير االعداديةهانى ايمن عبد المنصف محمود45740
7152############دار السالممصر الخير االعداديةهشام عبد الحميد حمدى مصطفى45741
7054############دار السالممصر الخير االعداديةاحالم عطا السمان محمد45742
7054############دار السالممصر الخير االعداديةالشيماء محمد حسن منصور45743
6754############دار السالممصر الخير االعداديةالفت كليب عبد الاله حسن45744
6953############دار السالممصر الخير االعداديةامانى جابر حسين احمد45745
7154############دار السالممصر الخير االعداديةاميره عادل احمد محمد45746
6852############دار السالممصر الخير االعداديةانجى عاطف مازن عبد النعيم45747
7357############دار السالممصر الخير االعداديةايمان رشدى محمد حمدان45748
7655############دار السالممصر الخير االعداديةايمان عبد الحميد رضوان محمد45749
7254############دار السالممصر الخير االعداديةايمان عبد الحميد عبد الموجود ابراهيم45750
ه جمال موسى شرقاوى45751 6954############دار السالممصر الخير االعداديةاي
7256############دار السالممصر الخير االعداديةثريا حلمى همام محمد45752
7255############دار السالممصر الخير االعداديةحسنيه على محمد حسن45753
7055############دار السالممصر الخير االعداديةحنان رمضان فرج خليل45754
ا محمود اسماعيل احمد45755 6552############دار السالممصر الخير االعداديةدان
6051############دار السالممصر الخير االعداديةسعاد على فراج على45756
5749############دار السالممصر الخير االعداديةسها عبد الناصر على محمد45757
6352############دار السالممصر الخير االعداديةسهير جمال محمود سالم45758
7055############دار السالممصر الخير االعداديةسيده احمد عبد الوهاب فارس45759
ضان السيد محمد45760 6352############دار السالممصر الخير االعداديةسيده رم
6953############دار السالممصر الخير االعداديةشاهندا رمضان مبارك احمد45761
6952############دار السالممصر الخير االعداديةشها ابو الحسن محمد همام45762
6552############دار السالممصر الخير االعداديةصابرين حسين ابراهيم عبد الموجود45763
6655############دار السالممصر الخير االعداديةصباح محمد عبد هللا احمد45764
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6455############دار السالممصر الخير االعداديةعبير رمضان العبد سالم45765
6653############دار السالممصر الخير االعداديةعال سعدالدين على صابر45766
6855############دار السالممصر الخير االعداديةعليا جمال على صابر45767
7055############دار السالممصر الخير االعداديةعواطف محمد احمد اسماعيل45768
6853############دار السالممصر الخير االعداديةغاده رجب عباس احمد45769
5952############دار السالممصر الخير االعداديةمايه عبد المنعم عبد الرحيم محمد45770
6757############دار السالممصر الخير االعداديةمريم حامد توفيق احمد45771
5454############دار السالممصر الخير االعداديةملك عبد الاله عابدين على45772
6056############دار السالممصر الخير االعداديةملك نادر سعدالدين احمد45773
7155############دار السالممصر الخير االعداديةمنار جمعه توفيق احمد45774
7255############دار السالممصر الخير االعداديةمنار حمدى كامل حسين45775
6053############دار السالممصر الخير االعداديةمنار عمار كامل شرقاوى45776
ضان45777 7658############دار السالممصر الخير االعداديةمنال حسين خلف رم
7454############دار السالممصر الخير االعداديةنجاه عمران حمدان احمد45778
6957############دار السالممصر الخير االعداديةنجوى كرم حامد على45779
6757############دار السالممصر الخير االعداديةنورهان حسن مبارك حمدان45780
7559############دار السالممصر الخير االعداديةنيرمين عبد الرسول عبد الغنى احمد45781
5957############دار السالممصر الخير االعداديةهاله امام عبد الباسط ابوزيد45782
6557############دار السالممصر الخير االعداديةهبه محمد البطالن خلف45783
6557############دار السالممصر الخير االعداديةهناء عبود حمدان احمد45784
4952############دار السالممصر الخير االعداديةهيام عبد المنعم عبد الرحيم محمد45785
6858############دار السالممصر الخير االعداديةوالء حسين توفيق حسين45786
6056############دار السالممصر الخير االعداديةياسمين مازن عبد الدائم عبد الرحيم45787
7459############دار السالممصر الخير االعداديةيسرا يسرى ثابت عابدين45788
7048############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عاحمد حمام محمد ابوزيد45789
6446############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عاحمد حمدان خميس حسين45790
6241############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عاحمد عاطف يونس الوردانى45791
5343############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عاسامه العبد بالل عمر45792
5951############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عاسالم عبد العليم محمود عبد اللطيف45793
7858############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عايمن عبد الحسيب بالل عمر45794
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6150############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عباسم محمد على محمد45795
6443############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عبهاء محمود حمدان احمد45796
7655############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عبيومي عبد الخالق طاهر عبد الحميد45797
7758############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عجبريل حازم جبريل حمدان45798
6955############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عجمال صالح عبد الاله محمود45799
ضان عبد الموجود محمود45800 6451############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عحاتم رم
7045############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عحاتم عنتر ابوزيد محمد45801
6951############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عحسام عبد الرحمن فايز عبد هللا45802
7754############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عحمدى ابو المجد محمد ناصر45803
7250############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عخالد جالل العريان مطاوع45804
7658.5############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عخالد عابدين على محمد45805
7658############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عرافت عزت حمدى محمد45806
6145############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عصدام حسين حسن عمر45807
6243############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عصالح صبرى محمد احمد45808
5637############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عصالح عبد الرحيم محمود خميس45809
7658.5############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم ععارف فيصل عبد الرحيم حسين45810
7559############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم ععبد الخالد بيومى محمود عبد الحميد45811
7653############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم ععثمان عبد الحميد عبد الاله احمد45812
6050############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم ععدنان عبد الرحيم حسن ابو المجد45813
7052############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم ععرفه احمد عبد الرحيم حسين45814
6352############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم ععزالدين ابو الفضل حامد احمد45815
6958############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم ععصام عبد االول محمد حسن45816
5434############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم ععلى راشد حسين على45817
6553############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم ععلى عبد الحميد عبد الاله احمد45818
7557############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم ععلى ناصر على احمد45819
7458############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم ععمار طلعت محمد على45820
5952############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم ععمر احمد حامد احمد45821
7757############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم ععمرو احمد الديب احمد45822
7056############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عفارس السعودى سالمه حسن45823
6450############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عكريم على شاكر على45824

(962)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

6148############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عمحمد احمد بهلول احمد45825
6050############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عمحمد توفيق حامد توفيق45826
7455############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عمحمد رياض عميره حسين45827
6757############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عمحمد عبد الرسول كامل احمد45828
6956############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عمحمد مشوادى طاهر عبد المريد45829
7358.5############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عمحمود عبد الرؤف حمدان محمد45830
6957############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عمحمود عبد الكريم عبد المبدى عبد الكريم45831
6952############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عمحمود فؤاد عميره حسين45832
6453############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عمروان السودانى السانوسى عفيفى45833
6554############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عمصطفى عفت احمد محمد45834
ف حسن قناوى45835 6656############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عمعتز عاط
6958############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عمعروف عبد الرسول ابراهيم محمد45836
6648############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عمنصور محمد حسن ابوزيد45837
6655############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عمؤمن عبد االول محمود عبد الحميد45838
6051############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عهشام عبد الهادى بربرى احمد45839
6752############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عيسرى احمد حسين محمود45840
6458############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عيسرى محمد عبد الاله محمود45841
4339############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عيوسف منصور حمدان احمد45842
6549############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عابتسام عبد الخالد كامل توفيق45843
6555############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عارزاق منصور عبده سليمان45844
7156############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عاسراء احمد ابو الوفا احمد45845
7355############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عاسماء محمود على سخاوى45846
صاله احمد محمد محمود45847 5449############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عا
7152############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عافكار عبد الرحيم حسن يونس45848
6539############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عاميره حمدى ابو الفتوح عبد اللطيف45849
5839############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عايمان عادل عبد الستار محمد45850
6638############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عايه على عبد الرحمن محمد45851
5939############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عتيسير محمد البدرى السيد45852
5436############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عجيهان رجب عبد الجليل فؤاد45853
7851############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عحميده احمد ابو الوفا احمد45854
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6750############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عحميده صالح حمدى محمد45855
6150############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عخلود نصرالدين عبد الراضى حمدان45856
ى السانوسى عفيفى45857 7654############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عداليا السودان
6847############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عدنيا سعودى ابو الحسن محمود45858
7856############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عرحمه الهم محمد على45859
7254############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عرضوه عبيد حسن عمر45860
7246############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عساره احمد عثمان محمد45861
7350############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عسحر احمد ابو المجد احمد45862
7451############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عسحر حجاج عبد الرسول كامل45863
7452############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عسحر رمضان السيد على45864
6143############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عسلوى حسنى حمدى محمد45865
6241############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عشاديه على محمد شحات45866
7448############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عشاهنده احمد حامد بدرى45867
7549############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عشهد عفيفى محمد على45868
7758.5############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عشيماء محمد عثمان احمد45869
7454############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم ععبير عبد الحميد مهدى كامل45870
7151############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عغاده عادل حامد توفيق45871
8051############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عفاطمه عبد الراضى حمدان ابراهيم45872
7856############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عفتينه على السيد على45873
7754############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عكريمان خلف هللا ابراهيم احمد45874
7352############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم علبنى عبد السالم احمد محمد45875
7752############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم علبنى ملوك جبريل حمدان45876
7654############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عمريم رفعت عبده احمد45877
7553############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عملك خلف احمد قليعى45878
7358############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عملك وحيد عبد الكريم محمد45879
7358############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عمنال حسين عبد هللا حسن45880
7351############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عناهد احمد حسن ابوزيد45881
7351############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عهدى صبحى عبد هللا على45882
7257############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عوالء محمد عبد المبدى عبد الكريم45883
7656############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عياسمين شحاته حسن محمود45884
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ر محمد45885 6352############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عياسمين عادل دردي
7556############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عياسمين عبد المنصف السيد عمر45886
7452############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عيسرا عبد المعتمد حسين احمد45887
7758.5############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةاحمد البربري عبد القادر خضر45888
6450############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةاحمد الراوي احمد حمد45889
ضري45890 7756############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةاحمد جالل احمد خ
6853############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةاحمد حسني الضبع هالل45891
78.555############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةاحمد رجب نصر الدين اسماعيل45892
7351############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةاحمد عالء محمد عطاهللا45893
4849############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةاسماعيل توفيق احمد ابراهيم45894
7651############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةاسماعيل محمود حمدي محمد45895
دان احمد45896 7758.5############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةاشرف داوود زي
7037############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةحامد السيد سالمه احمد45897
7151############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةحامد عبد المؤمن محمد محمود45898
صغير حسن45899 7445############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةحسن خلف ال
4835############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةحسين عبد الرازق حسين احمد45900
6447############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةحماده جالل محمود عبادي45901
6448############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةشوكت عبد النبي كامل احمد45902
7250############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةصابر خالد صابر احمد45903
5947############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةصابر عبد النعيم حسن شحات45904
5648############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةصالح بركات صالح محمد45905
ضري45906 7752############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةصقر عماد احمد خ
7450############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعبد االول محمود احمد ابراهيم45907
7148.5############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعبد الرحمن شيبه الحمد علي سليم45908
5645############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعبد الرحمن عبد الرسول محمود عبادى45909
7248############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعبد الرحمن هاشم محمد بطيخ45910
7145############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعبد الشافي الجرو عبد الشافي عطاهللا45911
6750############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعبد هللا محمود سليم محمد45912
6348############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعبد هللا ياسر حسن محمد45913
5944############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعبد الناصر احمد محمد احمد45914
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5645############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعبد الواحد سليم على سليم45915
7557############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعلي طه عبد العزيز عبد هللا45916
6444############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعلي منعم عبد الاله علي45917
4132############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعمر الجرو فخري محمد45918
5943############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعمر فتحى كمال حماده45919
5242############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعمرو سعيد غالى احمد45920
5745############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعودي محسن محمود احمد45921
4638############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةكرم جبريل مبارك احمد45922
6042############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةكريم جابر محمود سليم45923
6848############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةكريم علي عبد الاله علي45924
6849############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةكريم مازن السيد احمد45925
6548############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةكريم محمود ابو الفتوح عبد اللطيف45926
4135############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةماهر فتحى فرج هللا عبد هللا45927
6345############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمحمد اشرف مازن عبد النعيم45928
5748############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمحمد السيد محمود احمد45929
6147############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمحمد حجاج عبد الرحيم محمد45930
6749############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمحمد حسنى احمد حمدان45931
6147############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمحمد حمدان سالمان حمدان45932
7048############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمحمد خالد محمود هريدى45933
6948############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمحمد شحاته محمد علي45934
7051############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمحمد شعبان محمد السعيد45935
6252############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمحمد صالح ابوزيد وهب هللا45936
ري45937 5949############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمحمد عبد الحي جادالرب دردي
7349############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمحمد عيد احمد عامر45938
6749############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمحمود المشهدى محمد رزق45939
5039############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمحمود عبد الناصر محمود احمد45940
7754############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمحمود محمد عبد هللا سليمان45941
6152############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمحمود محمد محمود محمد45942
6747############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمحمود ممدوح سالمان حمدان45943
5540############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمصطفي عبد الرازق حسين احمد45944
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6948############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمصطفي عبده فرج احمد45945
7553############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمصطفي مرعي عبد هللا سليمان45946
5337############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمعتز رمضان فرج عبد الموجود45947
7651############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمعتز هاشم احمد الصادق45948
6646############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمنصور محمد حسن حفني45949
6039############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةهاشم عاطف حمدى سالمان45950
7445.5############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةاحالم فتحي حسن مهدي45951
5236############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةاسراء عبد الشافى ابراهيم على45952
6240############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةاسماء محسن صابر حسين45953
7143############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةالهام ناجح صالح سليمان45954
7649############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةامال احمد حسن حفنى45955
7246############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةامل عبد الهادى احمد ابراهيم45956
7348############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةامينه عابد احمد سعيد45957
7138############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةايمان حجاج محمد احمد45958
6341############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةايمان شعبان حمدي حميد45959
6643############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةايمان صالح كمال حماده45960
6947############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةايمان عبد الخالق بركات حسين45961
5841############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةايه حماده حامد محمد45962
ب نصرالدين احمد45963 6348############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةايه رج
6444############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةثريا حمدى جالل محمود45964
7248############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةجواهر حسين حمدان احمد45965
7448############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةحنان جمعه حسن جمعه45966
6550############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةحنان شعبان محمود محمد45967
7546############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةحنان مظهر حمدان مراشى45968
5940############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةداليا ناصر حمدي حميد45969
6954############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةدعاء سيد احمد محمد45970
7751############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةدعاء محمود يسين محمد45971
6648############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةرانيا حامد حسن شحات45972
7552############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةرحاب عبد الخالق خلف صالح45973
7253############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةرحاب عبد الخالق راجح سليمان45974
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6853############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةرحمه جمعه سالم عبد الحميد45975
6751############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةرندا فضل هللا حامد سليم45976
7452############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةرؤيه عبده احمد سعيد45977
6949############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةريهام سعيد احمد سالم45978
7357############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةزينب الدكروني فرج سليمان45979
5540############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةزينب سعدالدين مبارك احمد45980
6946############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةزينب عبد النعيم عبد الاله عبد العال45981
7155############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةسماح مخلف نور الدين سالم45982
6551############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةسناء عالء الدين ذكى احمد45983
7457############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةشاهنده خليفه عبد الراضى سليم45984
6853############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةشروق حمدي يونس علي45985
6347############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةشريفه خليل محمد اسماعيل45986
7450############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةشرين عاطف حمدان احمد45987
7251############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةشهد احمد صالح محمد45988
7451############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةشهد البربري حميد عامر45989
7550############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةشيماء احمد عبد الفتاح محمد45990
7352############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةشيماء حربي احمد حسين45991
7251############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةشيماء عبد الرحيم محمد احمد45992
7055############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةشيماء مازن كامل محمود45993
5537############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعبير فتحى فرج هللا عبد هللا45994
7449############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعزه احمد خيرالدين احمد45995
7157############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعزه حسن عيد حسن45996
7251############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعطيات توفيق احمد ابراهيم45997
7554############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعفاف ابو الوفا ابو المجد احمد45998
78.553############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعفاف صالح حمدان صالح45999
7549############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةفاطمه محمود سالم محمد46000
7150############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةفرحه السيد عيد حسن46001
7750############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةفكريه صالح محمد محمود46002
7451############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةكرستين مرشد عطاهللا مرشد46003
7547############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةكريمه جمعه عطا هللا محمد46004
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6650############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةلينا عبد الخالق مبارك احمد46005
7754############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمروه عبد الرحيم الصغير عبد الرحيم46006
7750############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمريم علي ابوزيد عيد46007
6552############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةملك يوسف علي احمد46008
7356############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمنال مخلوف علي احمد46009
7049############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةندا عبد الرسول محمود احمد46010
7153############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةنعمه حمدان عطاهللا محمد46011
7956############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةنعمه عبد الباسط السيد محمد46012
7753############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةنوره عبد الرسول محمود عبادى46013
6448############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةنورهان صابر محمد علي46014
7855############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةهاجر عبد الاله احمد خضر46015
7956############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةهمت محمد صابر على46016
7656############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةورده جمعه حسين احمد46017
7151############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةورده حسني محمود احمد46018
7154############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةوفاء يحي عبد الظاهر حسن46019
7753############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةوال مصطفى كمال حماده46020
6951############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةوالء السيد حماد احمد46021
6948############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةوالء خلف حسن حامد46022
7554############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتابراهيم حاتم صبري عبادى46023
راهيم حلمي محمد احمد46024 7758############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتاب
7255############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتابراهيم محمد ابراهيم اسماعيل46025
5651############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتابو المجد احمد محمود ابو المجد46026
6238############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتابو الوفا حماده ابو الوفا محمد46027
6347############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتابو بكر فرج ابو بكر شفيق46028
7245############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتابوبكر خضري ابوبكر فارس46029
6450############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتابوبكر خليفه عبد الصبور عبد الاله46030
6849############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتاحمد رمضان عبد الاله حسان46031
6838############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتاحمد عطيه صبرى الديب46032
7054############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتاحمد محمد احمد محمود46033
6958############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتاحمد محمود بربري رستم46034
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7458############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتاحمد محمود عبد اللطيف علي46035
6338############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتاحمد يحى زغلول السيد46036
5849############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتارزيقى عطا عياد ناشد46037
7859############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتاسطفانوس كرم منير جادهللا46038
5636############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتاسالم ايمن البدري توفيق46039
4635############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتالشادلي رسالن محمد حسن46040
7057############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتالعارف اسماعيل عبد الشافي اسماعيل46041
7358############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتاميل سمير لبيب جاد46042
6753############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتايهاب بخيت ابو الليف عزيز46043
6846############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتبركات عالء عمران عبد الحميد46044
7860############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتبركات على سليمان السمان46045
6650############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتبيشوي بهيج رياض صداق46046
5332############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتثروت عطيتو جاد السيد جاد هللا46047
6147############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتحسن محمود جاد هللا محمد46048
5639############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتحسين محمود جادهللا محمد46049
7356############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتحماده عالء عبد الرؤف احمد46050
7558############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتحمدى محمد محمود على46051
7056############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتخالد عبد الشافى فؤاد فهمى46052
6739############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراترامز عصام شرقاوي عبد هللا46053
6641############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتربيع محمود العبد السيد46054
7046############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتزياد الطيب بيومي احمد46055
5130############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتسعيد ثابت ميخائيل زكي46056
7758############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتسعيد رافت لطيف حكيم46057
6751############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتسعيد رمضان ابو المجد محمد46058
6954############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتسمعان روماني شوقي جبريل46059
7159############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتسمعان يوحنا مسعود يعقوب46060
7459############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتشهاب ضاحي ابو الوفا محمد46061
7258############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتصابر محمود احمد فرغل46062
7554############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتصالح السيد محمد مصطفي46063
7157############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتصبحي خلف نخله جاد الكريم46064
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7760############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتضياء عصام عطا علي46065
6653############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتطه مصطفي عبد المبدي ابو السعود46066
6652############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتعابدين السيد عابدين مدني46067
7658############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتعبد الشافي عباس قعود عباس46068
4838############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتعبد الاله عبد الخالق عبد الاله احمد46069
7047############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتعبد الناصر حنفي محمود صديق46070
7558############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتعبد النعيم احمد عبد النعيم محمد46071
6653############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتعبد النعيم محمد عزمي محمد46072
6447############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتعبده ناجي محمد ابراهيم46073
4537############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتعلى حمدى على صبره46074
6146############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتعلى عادل على شاكر46075
6552############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتعمرو عصام عطا علي46076
6557############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتفتحي مرسي علي محمد46077
7258############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمازن عابدين ابراهيم محمد46078
4838############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمحمد البدري عبد اللطيف احمد46079
2615############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمحمد خلف محمد عباس46080
6645############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمحمد شحاته عبد الوهاب محمد46081
6650############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمحمد عبد الموجود فرغل علي46082
6751############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمحمد عالء ابو الوفا محمد46083
7459############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمحمد محمود عبد العال محمد46084
4045############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمحمد محمود محمد فكرى46085
6452############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمحمود ابو الفضل عبد الرحيم عيسي46086
7048############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمحمود ابو المجد عزمي عمر46087
6758############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمحمود عبد الفتاح محمود احمد46088
7257############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمحمود عرشى مصطفى بهنساوى46089
6751############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمحمود كرم احمد عبادي46090
6833############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمحمود محسن محمود ابو المجد46091
7258############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمحمود محمد ابو المجد عبد الرحيم46092
6340############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمحمود محمد عيسى محمود46093
6230############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمحمود محمد مصطفى السيد46094
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6740############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمرتضي محمد جادهللا محمد46095
6344############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمصطفى السمان عزمى محمد46096
7252############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمصطفى عبد الباسط فرغل على46097
6839############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمصطفي االدهم عبد النعيم بدوي46098
7255############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمصطفي بهجت احمد عبادي46099
6850############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمصطفي شرقاوي عبد الرؤف احمد46100
7147############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمصطفي عفيفي علي محمد46101
صطفي فهمي محمد قايد46102 7053############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتم
6743############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمصطفي كليب محمد السيد46103
6841############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمكاريوس سالمه فايز عبد الشهيد46104
6948############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتنشات عبده ابو الليف عزيز46105
7756############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتنورالدين بدري علي نورالدين46106
7549############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتياسر الضبع عبد العال محمد46107
7050############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتيوسف بخيت حبيب جرجس46108
6038############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتيوسف مرسي حسني احمد46109
6951############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتاسماء فزاع طلعات رستم46110
6551############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتاعزاز عالء محمود احمد46111
6453############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتالزهراء بسام حمدي الراعي46112
7152############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتامل عاصم راغب حنا46113
6552############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتامل محمد كمال الراعي46114
6751############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتاميره محمد حسني احمد46115
6247############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتانعام نور الدين حمدي علي46116
راهيم احمد46117 2316############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتايات محسن اب
7055############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتايمان السيد محمد احمد46118
6854############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتايمان مؤمن محمد سعيد46119
6946############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتايه احمد عبد الرحيم عزابي46120
6750############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتايه عارف سعد الدين حسن46121
6539############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتبشاير محمد على احمد46122
7556############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتتقى احمد عبد هللا عبد النعيم46123
5851############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتجواهر كمال كامل محمد46124
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6143############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتجيهاد يحيي زغلول السيد46125
7157############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتحسناء حمام محمد مختار46126
6451############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتحسناء سيد حسوب محمود46127
7452############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتحميده جمال حسني احمد46128
7452############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتخلود عبد الرحيم بربري رستن46129
6852############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتخلود فتحي راشد السيد46130
يا منصور فرغلي علي46131 7042############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتدال
6337############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتدعاء حمام عبده واصل46132
6649############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتدعاء محمود محمد لطفي46133
6850############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراترباب رستن طلعت رستن46134
6951############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراترفقه حسني مخلف نجيب46135
7451############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراترندا السيد جالل السيد46136
6734############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتريهام محمد عبد الفتاح محمد46137
7456############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتساميه عادل محمود ابو المجد46138
6652############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتسماح زكريا زكري جيد46139
6551############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتسهام عبد البصير مصطفى عبد البصير46140
7352############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتسيمون صابر حشمت العبد46141
7047############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتشرين حمدان احمد عبادى46142
7552############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتشيماء عبد الظاهر مختار علي46143
6449############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتشيماء عمار ابو القاسم عبد الاله46144
6251############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتشيماء يسري عبد الراضي السيد46145
6444############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتصابرين خليفه مشوادي فاضل46146
7251############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتصفاء عاصم راغب حنا46147
7551############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتعبير حازم عنتر السيد46148
5836############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتعبير ضاحي ابوبكر فارس46149
7454############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتعبير نصرالدين شوقي العبد46150
7252############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتعزه علي محمد فهمي46151
7156############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتعفاف اسخرون رياض ناشد46152
1721############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتعفاف محمد حافظ احمد46153
6751############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتعواطف صابر حلمى عطيه46154
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7356############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتفاطمه عبد الرحيم السبع علي46155
7254############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتفرحه العارف محمد الشمندى46156
6947############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتكرستين حازم عاطف ابو اليمين46157
7754############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتكرستينا يوسف صبحي جاد46158
7255############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمارينا فريز الديب متري46159
1823############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمبروكه احمد عبد الحميد ابو الفضل46160
7252############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمريم باسم صبحي جيد46161
6749############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمريم سعد عبد العزيز عبد الرحيم46162
5551############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمريم فتحي محمد ابو الفضل46163
7559############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمريم فكري ابراهيم اسخرون46164
6353############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمريم محمود محمد مصطفي46165
5640############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتملك احمد محمد سعيد46166
6052############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتملك عبد الناصر السبع احمد46167
7054############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتملك عطا محمد حافظ46168
7860############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمنار ابو الحسن حمدي احمد46169
7660############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمنار بدوي عبد الحي لبيب46170
1615############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمها البدرى عطا احمد46171
7258############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمياده كليب علي احمد46172
6853############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتميرنا اشرف شحاته سليمان46173
6856############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتنعمه سند صدقي جاد46174
6551############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتنورهان شحاته شمندي جاد46175
6850############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتنورهان عبد الراضي عتمان عثمان46176
7354############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتنيسيمون لمعى فهيم عوض46177
7355############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتهاله سمير صبري عبد الشهيد46178
5948############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتهبه عبد الواحد فؤاد فهمى46179
6452############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتهبه محمد محمود محمد46180
7158############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتورده عبد الفتاح محمد احمد46181
6958############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتوفاء القذافي ثابت حسن46182
6653############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتوالء عبد الرحيم عبد العزيز عبد الرحيم46183
6954############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتوالء محمود عبد الحميد احمد46184
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6041############دار السالمنجع بني حرب االعداديةابراهيم علي خيامي محمد46185
6541############دار السالمنجع بني حرب االعداديةابراهيم محمد جاد الكريم صديق46186
7457############دار السالمنجع بني حرب االعداديةابراهيم محمد قناوى محمد46187
دين احمد46188 5440############دار السالمنجع بني حرب االعداديةاحمد حسن نورال
6746############دار السالمنجع بني حرب االعداديةاحمد عبد المريد محمد السيد46189
6751############دار السالمنجع بني حرب االعداديةاحمد عرفات صبره عبد النعيم46190
5542############دار السالمنجع بني حرب االعداديةاحمد فتحى ابراهيم الدسوقى46191
6244############دار السالمنجع بني حرب االعداديةاحمد محمد محمود محمد46192
6441############دار السالمنجع بني حرب االعداديةاسالم محمد محمود على46193
6245############دار السالمنجع بني حرب االعداديةاكرم ابراهيم عبد الحميد ابراهيم46194
6145############دار السالمنجع بني حرب االعداديةبهاء الدين خلف عبد الخالق محمد46195
6545############دار السالمنجع بني حرب االعداديةجمال احمد على عبد اللطيف46196
6947############دار السالمنجع بني حرب االعداديةجوده احمد جوده عسران46197
6845############دار السالمنجع بني حرب االعداديةجورج فتحى وصفى عبد المالك46198
5538############دار السالمنجع بني حرب االعداديةحاتم صبرى احمد الصادق46199
6246############دار السالمنجع بني حرب االعداديةحماده عبد الحافظ رشاد احمد46200
6248############دار السالمنجع بني حرب االعداديةحمدي محمد عبد الموجود عبد الشافي46201
7858.5############دار السالمنجع بني حرب االعداديةحمزه حمام محمد محمود46202
5541############دار السالمنجع بني حرب االعداديةسعد محمود محمد احمد46203
7448############دار السالمنجع بني حرب االعداديةعابد عادل على مهران46204
7449############دار السالمنجع بني حرب االعداديةعبد الحميد معبد ابو النجا عبد اللطيف46205
5938############دار السالمنجع بني حرب االعداديةعبد الرحمن خالد خيامى شاكر46206
4735############دار السالمنجع بني حرب االعداديةعبد العال علي احمد عبد العال46207
7238############دار السالمنجع بني حرب االعداديةعبد هللا خلف عطيه امين46208
7342############دار السالمنجع بني حرب االعداديةعبد المجيد احمد ابراهيم علي46209
6938############دار السالمنجع بني حرب االعداديةعبد المعين جمال عبد الحميد محمد46210
5338############دار السالمنجع بني حرب االعداديةعبده مصطفي علي احمد46211
7048############دار السالمنجع بني حرب االعداديةعرفات على احمد مطاوع46212
7646############دار السالمنجع بني حرب االعداديةعلى احمد على عبد اللطيف46213
5537############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمحمد احمد حسين على46214
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7546############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمحمد احمد عبد الموجود همام46215
6737############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمحمد احمد محمد احمد46216
7646############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمحمد السيد عبد العظيم على46217
7537############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمحمد حسن محمد رشوان46218
5735############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمحمد خالد رشاد احمد46219
7446############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمحمد خالد صدقي عبد العال46220
6441############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمحمد شحاته محمد حرب46221
6840############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمحمد صديق محمود محمد46222
7040############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمحمد عاصم محمد عثمان46223
6444############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمحمد عاطف عابدين محمد46224
5245############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمحمد عبد الحميد رشاد نورالدين46225
7550############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمحمد على شرقاوى احمد46226
7045############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمحمد على مصطفى احمد46227
6142############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمحمد محمود على احمد46228
6845############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمحمود احمد يحي محمد46229
5041############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمحمود علي عباس محمد46230
6544############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمحمود محمد حامد حرب46231
6850############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمروان صفوت احمد عبد الرحمن46232
7554############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمنذر على عبد العظيم على46233
7755############دار السالمنجع بني حرب االعداديةنور الدين محمد حمدى مرعى46234
7857############دار السالمنجع بني حرب االعداديةهاشم محروص السيد ربيع46235
6247############دار السالمنجع بني حرب االعداديةهمام مصطفي ابراهيم علي46236
6246############دار السالمنجع بني حرب االعداديةيوسف محمد عبد الرحيم عسران46237
7138############دار السالمنجع بني حرب االعداديةاقبال ابوبكر عبد الحميد محمد46238
7758############دار السالمنجع بني حرب االعداديةبسمله صابر فهمى محمد حرب46239
7147############دار السالمنجع بني حرب االعداديةبشاير اشرف شحاته عبد الحميد46240
7246############دار السالمنجع بني حرب االعداديةرحاب اشرف صابر السيد46241
7553############دار السالمنجع بني حرب االعداديةرحاب حسن عبد اللطيف احمد46242
7354############دار السالمنجع بني حرب االعداديةروان صابر فهمى محمد حرب46243
6742############دار السالمنجع بني حرب االعداديةريهام صديق خيامي محمد46244
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6547############دار السالمنجع بني حرب االعداديةشرين لطفي ثروت احمد46245
7649############دار السالمنجع بني حرب االعداديةشيماء احمد محمد احمد46246
7246############دار السالمنجع بني حرب االعداديةصباح ابو الوفا عبد اللطيف عبد النعيم46247
7856############دار السالمنجع بني حرب االعداديةعبير سيد راشد عثمان46248
6745############دار السالمنجع بني حرب االعداديةعال عبد النبى عبد الحميد محمد46249
8056############دار السالمنجع بني حرب االعداديةعال وفا محمد خيامي46250
6343############دار السالمنجع بني حرب االعداديةعلياء احمد محمود محمد46251
7751############دار السالمنجع بني حرب االعداديةفايزه جمال محمود السيد46252
7254############دار السالمنجع بني حرب االعداديةملك عبد الباسط محمد فهمى46253
7349############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمنار محمد حسن محمود46254
7447############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمنال عبد الرحيم قناوي محمد46255
7147############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمنصوره احمد ابو الوفا مطاوع46256
6237############دار السالمنجع بني حرب االعداديةمني منصور رشوان احمد46257
7139############دار السالمنجع بني حرب االعداديةنجالء خلف عبدربه عثمان46258
رى46259 وفا وزي و ال 7754############دار السالمنجع بني حرب االعداديةندا احمد اب
6244############دار السالمنجع بني حرب االعداديةنعمه ايمن ابو المجد عبد العظيم46260
5632############دار السالمنجع بني حرب االعداديةنعمه محمد مصطفي عبد اللطيف46261
7147############دار السالمنجع بني حرب االعداديةهناء علي عبد اللطيف عبد النعيم46262
6844############دار السالمنجع بني حرب االعداديةهناء محمد عبد الحميد سليم46263
5131############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةاباكير القط حنا مساك46264
7252############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةاثناسيوس كمال الفى فهيم46265
7252############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةاندرو عاطف زهرى فرح46266
س46267 6139############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةايمن هانى تامر سيدراو
7354############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةايهاب مراد عازر مساك46268
7353############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةباسل سدراك فايز جندى46269
ت عبادي عوض46270 5042############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةباسم راف
7152############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةبسام بهيج اليس جرجس46271
7758############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةبالمون نشات مجلع العبد46272
7555############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةبيشوى سمير محروس بولس46273
5338############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةتوماس عوض بطرس مرقص46274
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5636############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةجرجس رومانى مفيد حافظ46275
5334############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةجرجس عطيه تامر بهنان46276
78.559############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةجون شنوده داوود كامل46277
5833############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةرزق عاصم رزق جاد46278
7654############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةرومانى عماد نصرى عوض46279
6339############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةروماني تامر عجيب ابراهيم46280
6740############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةشنوده تقى سالمه سليم46281
7246############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةعبيد غطاس عبيد ابو الدقيق46282
7241############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةعالء جدعون عدلى جاد46283
6440############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةعالء رضا الضبع قزمان46284
5332############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةعماد شنوده برتان مصرى46285
5931############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةكرم اسحق رمان ابراهيم46286
6334############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةكرم صديق جرجس ميخائيل46287
6837############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةكيرلس اشرف سالمه النمر46288
6537############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةكيرلس القط عطيه سليمان46289
7036############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةكيرلس ايمن ظرظور شنوده46290
6038############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةكيرلس بشاى غالى بسكالس46291
7246############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةكيرلس رافت نوح ونس46292
5333############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةماجد البسيونى عدلي لبيب46293
6038############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةماريو سمير جويد سليم46294
7857############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةمرقص عطيه تكال مجلع46295
5632############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةمكاريوس نصرى صموئيل جبره46296
6033############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةمكرم سفين مكرم لبيب46297
7640############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةميخائيل عماد جرجس عطيه46298
7958.5############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةميشيل القمص دانيال داودد كامل46299
6537############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةمينا سامى خلف ملك46300
6941############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةمينا كالب عدلى جاد46301
7350############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةمينا منير شوقى حزين46302
7353############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةهانى شرقاوى حمام جبره46303
7353############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةوسيم سيدهم وحيد جابر46304
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6544############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةيسى جرجس عياد عباس46305
7557############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةيسى عادل لبس دانيال46306
7457############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةيوحنا زكريا عزت نصحى46307
يل ملقى بولس46308 7458############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةيوسف روب
5035############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةاستير خير راجى مقاريوس46309
7856############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةامانى دميان عبد المسيح شرقاوى46310
7252############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةاناسيمون ايهاب حلمى سعيد46311
7551############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةانجى النسر متوشلح هابيل46312
7653############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةايرين كليب جريس جرجس46313
7452############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةايرينى االمير عطاهللا راغب46314
7754############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةجاكلين فوكيه جاد سليم46315
7152############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةجورجت بخيت بلبوص مساك46316
7251############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةدنيا الضبع صليب حبيب46317
6544############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةدينا ثروت عزت شهدى46318
7755############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةدينا عماد بالل جبره46319
7343############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةرحيل نتاج سمير صبحى46320
7555############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةرنا خلف ظريف فلتاؤس46321
7848############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةساره حسنى رفعت عطا هللا46322
6137############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةسيمون ثابت رتيب جبره46323
7855############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةسيمون شهيد بشرى صبحى46324
6435############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةشهيره ثروت عبد السيد عوض46325
7547############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةغاده ابراهيم بالل جبره46326
6134############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةكاترين محروس ذكى حبيب46327
7050############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةكارمينا حازم زوزو فرج46328
7441############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةكرمينا مندوه صهيون العبد46329
7751############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةماجده وجيه نعيم حافظ46330
7655############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةمادلين رومانى بشرى صبحى46331
6749############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةمادونا طانيوس ناصر مملوك46332
78.557############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةمارى رومانى سالمه النمر46333
5938############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةماريانا ميالد الصغير العبد46334
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7747############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةمارينا عصام وصفى لميع46335
7656############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةمارينا ماهر رشيد راشد46336
6433############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةمريم بخيت صديق عطيه46337
4832############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةمريم محروس اسحاق عويضه46338
00############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةمريم منسي ثابت فهمي46339
7448############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةميرا ناجى بالبوص مساك46340
6434############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةميرنا عزيز رشاد حبيب46341
7138############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةميرى مجدى شهيد بشاره46342
6036############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةنانسى محسن توفيق هابيل46343
6845############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةنانسى وجيه سليم وهيب46344
انى عزت شهدى46345 6137############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةنفين روم
6634############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةننسى شنوده عبادى ميخائيل46346
7035############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةنورا ثروت شاكر بولس46347
78.547############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةنورهان ابراهيم بالل جبره46348
6840############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةنورهان ثروت شاكر بولس46349
7951############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةنورهان سامى ميخائيل عبد السيد46350
7755############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةهايدى سمعان فكرى العبد46351
6038############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةهبه ايمن صديق يوسف46352
6039############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةهند ادور وديع فهيم46353
7960############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةوصال بولس محروس بولس46354
7957############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةياسمين كمال القط مينا46355
79.557############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةيوستينا رفعت غالى بسكالس46356
7035############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةيوستينا رومانى جرجس دانيال46357
6233############دار السالمدير النغاميش االعدادية المشتركةيوستينا لطيف شعيا ابراهيم46358
6249############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةابانوب انور كمال كامل46359
5949############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةابانوب ثروت ظريف شاكر46360
78.559.5############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةابانوب رافت مجلع شيت46361
4637############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةابانوب صبرى عبد المسيح عالم46362
5845############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةابانوب طلعت يوحنا اسحق46363
78.559.5############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةابانوب ماجد صدقى تاوضروس46364
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7658.5############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةابانوب نادى حليم اسحق46365
7350############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةابرام عادل معوض شانودى46366
5646############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةابوضابا عاطف هطل حكيم46367
5640############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةاثناسيوس بخيت وديع صليب46368
6545############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةادور ناجح بطرس صمور46369
6144############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةاسامه القط فدان ابراهيم46370
7353############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةاسامه سامى فوزى مرقس46371
6246############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةاسامه نصرى رسمى شهيد46372
7550############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةاكرم نصرى عدلى جورجيوس46373
7356############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةاالمير تادرس جرجس لبيب46374
78.559############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةاالمير رومانى حليم اسحاق46375
4936############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةاالمير عصام بهنان مريد46376
7255############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةاالمير عفت جورجيوس جيد46377
7151############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةاالمير فرنسيس سليم فلتاؤوس46378
5133############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةالنمر يوحنا ثابت حنا46379
4838############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةامجد جالل فاروق ميخائيل46380
6458############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةامجد رافت ثابت مدارى46381
7756############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةامجد سمير عبد المالك ارمانيوس46382
ريا بطرس براشا46383 5944############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةامير زك
4244############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةاندرو انور حكيم ذكى46384
7259############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةانطون عماد غطاس شاكر46385
4944############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةانطون ناجح عبد الراضى نجيب46386
4132############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةانور سيف عوض مسعود46387
7854############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةايمن يسرى موريس محارب46388
4030############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةايمن يوحنا فتحى مشوادى46389
7346############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةايهاب صالح حمام كليب46390
5846############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةايهاب صليب ولسن نان46391
6645############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةايهاب كرم عنتر سدراك46392
7757############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةباخوم ايمن عبد المسيح شيت46393
5632############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةباخوم ناصر عطيت هللا اسحق46394
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5032############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةباسم اسعد ثابت حنا46395
78.558.5############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبافلى رزيقى مسعود شنوده46396
7054############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبخيت سعيد شوقى نسيم46397
5750############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبساده الضبع سعدهللا شحاته46398
7556############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبساده قابيل سويحه ميخائيل46399
5453############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبشاى اسحق ناشد ايوب46400
4240############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبشاى العبد سليم جيد46401
6045############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبشاى ناير ايوب نسيم46402
4844############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبطرس فرحان فوزى ايوب46403
6546############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبالمون سيفين مختار مساك46404
5241############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبوال الديب مزيد عطيه46405
5247############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبوال بشاره خله سوارس46406
ل رياض لطف هللا46407 7560############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبوال وائ
6357############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبيتر انور جاد هللا نوح46408
7860############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبيتر ميخائيل اسرائيل نجيب46409
78.558############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبيرو ناجى نعيم رياض46410
بيشوى46411 القس فيلوباتير القمص اسحق 79.560############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةراتب
5750############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبيشوى سامي عبد المسيح محروص46412
7859############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبيشوى ناصر مفيد سداروس46413
ف قديس46414 7157############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبيشوى ناير ظري
4847############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةتاوضروس شنوده جرجس اسحق46415
5049############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةتوماس ثروت شكرى ارميس46416
4842############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةتوماس شحات كمال فهيم46417
5543############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةتوماس شنوده فرحان فوزى46418
5652############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةتوماس عادل كليب فخرى46419
4645############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةتوماس مقار حبيب خليل46420
4934############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةجرجس ناجح عطا بشرى46421
6154############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةجورج رضا عطاهلل ميخائيل46422
7059.5############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةجورج يونان فاروق جابر46423
7355############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةجون ناصر يوحنا العبد46424

(982)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

4549############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةحبيب نادر حبيب جندى46425
5550############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةحسام زهوى مريد العبد46426
6559############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةدانيال كرم ابراهيم جريس46427
78.560############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةديفيد ثروت جبرائيل عازر46428
4347############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةرامز شنوده نظيم غنى46429
5450############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةروبير جالل منير سمور46430
5749############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةرومانى بهنان فتحى مغاريوس46431
انى صالح جيد لمعى46432 5040############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةروم
6653############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةريمون الفى شنوده جرجس46433
5146############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةريمون شنوده بشرى جيد46434
4034############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةسامر شنوده منصور اقالديوس46435
4430############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةسعيد راضى جرجس شاكر46436
7652############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةسعيد وصيف لطفى اسكندر46437
6450############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةسفين االدهم نجيب مجلع46438
6045############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةسفين سامى سمير حفيظ46439
78.559############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةسليم كيرلس سليم شنوده46440
5046############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةسمعان شمشوم كردى بالمون46441
4647############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةشادى امين فهيم ونيس46442
4939############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةشربل محروس غنى جميل46443
4549############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةشنوده اسعد لبيب عبد المالك46444
7960############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةشنوده عاطف وصفى شوقى46445
4737############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةشنوده عبد هللا منصور عبد هللا46446
7857############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةشهاب عاطف بخيت عطايه هللا46447
4941############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةصادق فتحى صادق اقالديوس46448
4336############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةصدقى عبد الناصر صدقى عبيد46449
4332############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةصموئيل دروكى خليل ابراهيم46450
4743############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةطارق عطيه رمزى جاد46451
ير النمر بطرس46452 7553############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةعادل االم
7759############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةعالء ابراهيم سليم سيفين46453
7359############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةعماد انور نجيب عياد46454
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4744############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةفادى حسام رضا عوض46455
5653############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةفادى رافت منان مريد46456
5651############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةفادى رومانى ماهر موسى46457
4844############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةفادى زغلول ايوب نسيم46458
6449############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةفادى ناصر الديب جرجس46459
7757############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةفام ممدوح شوقى يواقيم46460
7250############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةفام وردى يوسف سدره46461
7855############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةفلوباتير يوسف صموائيل فهيم46462
7860############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكرم نسيم تاوضروس نسيم46463
7755############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكريم سمير شنوده عبد المسيح46464
4749############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكمال ايمن كمال بطرس46465
5952############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس اشرف عجيب مجلع46466
4341############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس ايمن سعيد جورجيوس46467
7960############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس ثابت رسمى بطرس46468
4051############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس ثروت نصحى بطرس46469
4950############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس جرجس الجرو عطيه46470
6452############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس جوده حليم فلتاؤوس46471
5550############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس رومانى القط جيد46472
5552############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس رومانى وهبه فخرى46473
7454############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس شنوده يوحنا بشاره46474
7956############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس عادل عزيز صليب46475
6353############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس عياد فكرى شنوده46476
7957.5############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس لويس لبيب عيسى46477
7750############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس منير عبد المسيح ذكى46478
6152############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس موسى اسكاروس اقالديوس46479
5242############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس ميالد سعيد عطيه46480
5253############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس ميالد لطفى شاكر46481
4144############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس نادى عبده لبيب46482
4745############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس نادى نجيب مريد46483
ائيل46484 6054############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس نبيل ثابت روف
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6559############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس نزيه عدلى منصور46485
4246############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةماجد ايمن عياد بطرس46486
4349############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةماجد بخيت شهيد جورجيوس46487
4951############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارك حنا كيرلس سيفين46488
6555############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارك مراد يونس مشرقى46489
5555############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةماريو صفوت شنوده قديس46490
7259############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمحب جرجس فهمى عطايه هللا46491
انى محروس جيد46492 6154############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمحروس روم
4834############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمحمدين خليفه محمدين محمد46493
6057############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمدحت عزيز فلتاووس يوسف46494
4740############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمرقص لطفى ميخائيل سالمه46495
6454############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمكاريوس عادل ظريف عبد هللا46496
4947############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمكاريوس عادل يوحنا ميخائيل46497
4847############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمكرم جاد محروس جندى46498
4743############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمالك االمير ميخائيل لبيب46499
4033############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمنصور اشرف صليب منصور46500
4340############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةموسى مشيل بولس موسى46501
7158.5############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةميرس فرج فؤاد مسدارى46502
5749############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمينا ابراهيم فهيم عوض46503
4547############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمينا اسرائيل سولاير عجيب46504
7260############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمينا اشرف شنوده قديس46505
4745############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمينا االمير سمير راتب46506
5158############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمينا ايمن توفيق عبده46507
5657############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمينا ثابت ميخائيل اسحق46508
4632############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمينا جرجس حكيم شفيق46509
7258.5############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمينا جمال راغب مجلع46510
6552############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمينا رافت بشرى لمعى46511
5853############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمينا رومانى نصرى حبشى46512
5254############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمينا سالمه عدلى يوسف46513
6458############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمينا طلعت حبيب عزيز46514

(985)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7360############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمينا عنتر ثابت حبيب46515
7360############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمينا مرقص جيد عطاهللا46516
6257############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمينا ناجح شانودى قديس46517
4951############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمينا نعيم وديع مملوك46518
6855############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمينا هانى صليب جرجس46519
7658############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنعيم وجيه نعيم رياض46520
6549############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةهادى عطا هللا زكى عطا هللا46521
5350############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةهانى شنوده نظير حليم46522
7052############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةهشام عياد تامر ارسل46523
د46524 عت رسمى داوو ل رف 6447############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةوائ
8060############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةوائل كليب العبد سعد46525
7358.5############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةوسيم عاصم وايز شهدى46526
5542############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةوليد سمير رسمى داود46527
6151############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةوليد سيفين سليم غطاس46528
4240############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةوليد صالح حليم جرجس46529
5854############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةوليم وجيه وليم عبد المتجلى46530
7858.5############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةويصا اسحق نظير فكرى46531
7454############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةويصا سليمان عبيد سليمان46532
ف عياد شنوده46533 صا عاط 7050############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةوي
7758############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةويصا ميخائيل بقطر ابو اليمين46534
ضبع جرجس46535 5449############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةياسر عايد ال
7155############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيسرى صفوت عياد حليم46536
7552############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيسرى فلتاووس حليم فلتاووس46537
6849############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيسى ابراهيم امين امساك46538
6653############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيسى ادور السبع ارسل46539
5748############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيسى انور فهمى عطيت هللا46540
5941############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيسى ايليا حليم ميخائيل46541
5051############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيسى ايمن سليم حنا46542
4440############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيسى بشاى مسعد شنوده46543
5036############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيسى جرجس فايز عطيه46544
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7156############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيسى رفعت نجيب جيد46545
6358############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيسى شنوده فهمى ميخائيل46546
5447############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيسى وهيب مقاريوس جبران46547
5950############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيوانس عادل عياد عجيب46548
6152############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيوانس ناصر رمزى تاوضروس46549
5255############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيوسف لوقا شوقى يوسف46550
7759############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيوسف نادر مسعد غرايب46551
6656############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيوسف نادى عدلى جورجيوس46552
7958.5############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةاستير اسعد التقى عطيت هللا46553
7658############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةاستير الوحش رومانى صليب46554
8060############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةاغابى البير سامى توفيق46555
6449############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةاالميره محروس فايز منصور46556
6552############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةامانى ايمن جرس جرجس46557
6851############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةامانى شنوده عياد يعقوب46558
5453############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةامل عادل غبلاير شكرهللا46559
5052############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةامل نادى صادق عوض46560
5054############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةاميره كليب محروص اسكندر46561
5845############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةاميره كمال رسمى حبشى46562
6152############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةانجى اشرف شهيد عالم46563
4747############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةانجى االمير زكريا سدراك46564
4847############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةانجى جمال ظريف التقى46565
6958############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةانجى وجيه النمر بطرس46566
4445############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةانجى ياسر جاد رسمى46567
6357############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةانجيل جرجس نصحى عالم46568
5254############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةايرين عادل بندرى جرجس46569
4754############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةايالريا كرم سالمه حنا46570
4550############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةايالريا وجيه وهيب سليم46571
5052############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةايمان ايليا وصفى راتب46572
5454############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةايمان منان عياد يعقوب46573
6056############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبسكال باسليوس حلمى سيفين46574
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6553############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبسنت العبد زهوى العبد46575
5256############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبسنت انور رسمى حبشى46576
4758############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةبسنت شنوده عياد يعقوب46577
7560############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةجاسكا جاد حسنى جاد46578
6958############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةجاكلين ايمن فرج جورجيوس46579
7357############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةجاكلين راشد كمال مساك46580
7560############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةجاكلين صفوت ابراهيم اسحق46581
78.559############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةجاكلين طلعت عطا عطاهللا46582
7859############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةجاكلين مجدى فاروق ميخائيل46583
7056############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةحنان مرقس حليم مرقس46584
5951############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةحنان وجيه زكريا سعد46585
4947############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةخلود صالح جاد الكريم حمدان46586
6856############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةداليا اسحق حليم عوض46587
6455############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةداليا زرزور بطرس صمور46588
7858############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةدنيا عدلى لويس صليب46589
5453############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةدنيا مجدى تاوضروس اسحق46590
7960############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةديانا ثابت رسمى بطرس46591
6457############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةدينا رفعت جبران موسى46592
7960############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةرانا رافت ابراهيم اسحق46593
6654############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةراند عبد المالك جاد الرب عزيز46594
7657############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةراندا ويصا حليم عجايبى46595
5656############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةرانيا راضى مرقص شكرهللا46596
5451############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةرانيا شنوده عيسى اسكندر46597
7146############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةرانيا شهدى عطيه مساك46598
6036############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةرانيا شوقى بشاى شنوده46599
6336############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةرانيا يوسف بدارى اقالديوس46600
6641############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةرجاء جمال حلمى منصور46601
7348############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةرحمه عبد هللا لوقا طانيوس46602
5242############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةروجينا نادر عبد النور شحاته46603
6642############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةريتا طلعت منير صمور46604
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7347############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةريجينا رفعت مرقس جورجيوس46605
7858############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةريموندا ثروت وصفى لطفى46606
7458############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةساره اسحق جرجس سيفين46607
6856############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةساره اسعد الضبع عطيه46608
ائيل46609 7254############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةساره اشرف نظيم روف
6350############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةساره النسر ايوب اسحق46610
7758.5############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةساره انسى جبره قديس46611
6347############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةساره بخيت رزق سالم46612
6340############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةساره بخيت فوزى ذكى46613
7859.5############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةساره ثابت رسمى بطرس46614
7559############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةساره رفعت الفى نوح46615
6741############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةساره رفعت منيب ناشد46616
6837############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةساره صبرى عبده فارس46617
7355############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةساره صمويل حسنى اقالديوس46618
5739############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةساره ميالد ريس فرح46619
7656############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةساره ميالد وصفى عطيه46620
4934############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةساره نان عياد يعقوب46621
6235############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةساره هانى الديب نجيب46622
4631############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةساره هانى صديق بدارى46623
4732############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةسلوى سعد راتب سعد46624
4731############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةسماح صالح صليب نجيب46625
سيلفيا46626 القس اثناسيوس القس منقريوس 7456############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةتاوضروس
6038############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةسيمون االدهم عزيز صليب46627
5335############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةسيمون بخيت التقى عطيت هللا46628
4733############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةسيمون بخيت بولس بدارى46629
5234############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةسيمون رومانى منير شلبى46630
6644############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةسيمون عفت رياض حبيب46631
5233############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةسيمون عياد انور قديس46632
4633############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةشاهنده حسنى حمدى عابدين46633
5635############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةشرين انور ميالد عطاهللا46634
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5136############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةشوكار ناجح فرج سعد46635
7859############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةشيرى جرجس صبرى غبلاير46636
5940############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةشيرى هنطيل رضا عيسى46637
6647############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةصفاء بطرس ايوب حنا46638
6058############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةصفاء فوزى سعد غريب46639
6557############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةعبير عبد الناصر شوقى يوسف46640
5658############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةغاده نصرى رمزى جاد46641
6053############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةفايزه ممدوح عياد نجيب46642
7854############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةفولاير انيس بطرس مسعود46643
6747############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةفيبى ممدوح اسرائيل حنا46644
7858############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةفيبى ناجى عدلى رزق46645
7559############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةفيوال غطاس لوندى غطاس46646
7457############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكاترين نبيل سولاير جندى46647
79.560############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكارولين نبيل فريد ميخائيل46648
5442############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكاريمان عبد المالك بحيرى كامل46649
7755############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكرستين اشرف توفيق بشاره46650
7754############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكرستين جمال فخرى بشاى46651
6749############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكرستين رومانى سالمه ميخائيل46652
7349############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكرستين عادل فهمى وانيس46653
7860############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكرستينا بقطر قلينى جورجيوس46654
5958############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكرمينا جرجس سليمان مجلع46655
7657############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكريستين عبد المالك رشاد ابراهيم46656
7157############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةلوجى لبيب فاروق لبيب46657
7759############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةلوجى ممدوح نظيم صليب46658
6052############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمادونا حمام فارس حنا46659
6553############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمادونا سروت العبد سدراك46660
7453############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارت ناصر كندس صليب46661
7153############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارتينا االمير عدلى مشرقى46662
4137############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارتينا بخيت وصفى فضل هللا46663
6358############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارتينا رومانى فانوس فهمى46664
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ينا ماهر جوده سالمه46665 6653############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارت
7458############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارتينا ماهر منير جرجس46666
5242############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارتينا يوسف غبلاير العبد46667
7560############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارى اسحاق جرجس فهمى46668
7760############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارى كرم حفيظ السايح46669
5045############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارى محسب جرجس طانيوس46670
ائيل46671 6553############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارى ناصر مفيد روف
7460############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةماريان سعد عبد الشهيد جورجيوس46672
8060############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةماريان عادل مختار مساك46673
4749############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةماريمان سامح شكرى روفائيل46674
5652############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةماريمان عجايبي يوسف ابراهيم46675
5652############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارينا االمير ذكريا سدراك46676
7860############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارينا جرجس ساويرس عطيه46677
7660############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارينا جمال فوزى حنين46678
6150############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارينا جيد سميع عيسى46679
7760############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارينا سمحى باسليوس كامل46680
4739############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارينا سمير حكيم اقالديوس46681
نا شاكر رمزى شاكر46682 7460############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةماري
6847############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارينا طلعت الفى مساك46683
5851############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارينا عماد جبره بشاره46684
7056############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارينا مجدى عاطف بشرى46685
7260############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارينا محروس رضا جورجيوس46686
7659############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارينا مرقص وهيب سعيد46687
6953############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارينا ناير غطاس سرجيوس46688
7256############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارينا نعيم حليم مرقس46689
4751############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمارينا يوحنا عبده حبيب46690
6357############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمدلين ايمن صدقى مشرقى46691
7152############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمرثا اشرف صادق شاكر46692
6951############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمرثا بطرس سيفين فرج46693
7151############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمرثا سيفين غطاس سرجيوس46694
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7760############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمرنا معوض جيد معوض46695
8059############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمروه عادل كمال شنوده46696
7258.5############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمريم صبرى شوقى جرجس46697
7760############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمريم عاطف روفائيل سيفين46698
6557############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةملك رفعت مشرقى بشاى46699
7660############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمنار ايمن نجيب عياد46700
5859############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمنار منصور عدلى منصور46701
6258############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمنال ذكريا عبيد عوض46702
7660############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمنال ممدوح وايز شهدى46703
6757############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمنى عايد كمال سعد46704
5856############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمنى منير فوزى عبد الشهيد46705
5858############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمنى ناصر قديس لمعى46706
6858.5############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمها ناير تناغو كامل46707
5658############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمها نبيل بخيت عطايه هللا46708
7960############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمهرائيل ايمن القس تادرس فلتاؤس46709
7960############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمهرائيل رومانى ناجح شحاته46710
7358############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمهرائيل سويرس وهيب فكرى46711
7760############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمهرائيل عادل جمال مسعود46712
7860############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمهرائيل ميخائيل جيد ميخائيل46713
6958############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمهرائيل نادى يوحنا ميخائيل46714
7960############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةميرا ناصر جبرائيل سفين46715
انى بخيت فرج46716 78.560############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةميرنا روم
7959############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةميرنا عبد المسيح شرقاوى توفيق46717
7659############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةميرنا نصرى جرجس صادق46718
7359############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةميسون نبيل توفيق بشاره46719
ير يوحنا عطيه46720 7358############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنانسى االم
6241############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنانسى ايليا بخيت فرج46721
7859.5############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنانسى ثروت كمال شنوده46722
79.559############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةناهد اشرف رفعت عبيد46723
6246############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنبيله يوحنا جميل صمور46724
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5244############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنجفه ايوب محسن نعيم46725
6642############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنجوى كرم جيد سعيد46726
7854############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنرمين جرجس نصرى مجلع46727
7458.5############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنرمين عبود يوسف شيت46728
7860############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنرمين وهيب وصفى العبد46729
7158############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنرمين يسرى ميالد بسطورس46730
4648############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنريمان عطيه الديب جرجس46731
6650############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنسرين الجرو كليب عازر46732
6348############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنفين اشرف عزيز افرام46733
7556############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنفين ثروت صبحى بخيت46734
5641############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنفين رفعت نجيب ارمانيوس46735
6945############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنهاد جمال مسعود نسيم46736
7459############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنهاد نادى فايز جرجس46737
5552############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنورا ايوب مرقس خليل46738
4036############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنورا ناجح حشمت فخرى46739
6448############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنوره اسرائيل فهمى عبد هللا46740
7860############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنورهان انور صليب جرجس46741
7654############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنورهان ايهاب ابراهيم يوحنا46742
78.560############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنورهان شنوده خليل مرقس46743
6341############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنورهان غطاس عزيز غالى46744
7551############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنورهان نشات ثابت ظريف46745
6243############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنورين نبيل متوشلح برسوم46746
6950############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةنيفين عادل عدلى جورجيوس46747
6337############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةهاله دميان سولاير غبلاير46748
5856############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةهايدى رومانى بشرى لبيب46749
7860############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةهند سعد صليب سعد46750
79.560############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةهند هانى ناير نصيف46751
5437############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةورده عماد صفوت حليم46752
7857############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةياسمين رافت بشرى جيد46753
7060############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةياسمين عادل النحاس يوسف46754
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6043############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةياسمين منان جابر فهمى46755
5533############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيوستينا اشرف عدلى سليم46756
7460############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيوستينا االمير شوقى جرجس46757
7559############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيوستينا سفين قسطنطين منصور46758
8060############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيوستينا صفوت شرقاوى توفيق46759
8060############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيوستينا مكرم يوحنا العبد46760
7859############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيوستينا منقريوس رسمي سعد46761
6352############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيوستينا مؤمن كمال بطرس46762
5839############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةابراهيم احمد عطيه مريد46763
5036############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةابراهيم سعيد احمد عوض46764
6646############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةابو المجد ياسر ابو المجد على46765
6247############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةاحمد حسين عبد السالم حسين46766
4842############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةاحمد عبد الرحيم محمود صادق46767
6841############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةاحمد عبد الناصر هاشم السيد46768
4030############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةاحمد غريب محمد مطاوع46769
4234############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةاحمد هاشم فايز ابراهيم46770
6858############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةاحمد ياسر عبد المبدى فاضل46771
6851############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةاسالم ممدوح سعد الدين يوسف46772
5334############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةاسالم نصر الدين يونس صالح46773
7349############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةاسالم هشام محمد محمد46774
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5833############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةاشرف حسن كامل احمد46775
7054############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةاندرو عاطف الضبع ارسل46776
4742############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةبشار جريو حمام عثمان46777
7558############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةبالل جابر السبع سباق46778
79.559.5############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةبوال نشات ملشيصادق عازر46779
7355############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةتوماس كليب عزمى باخوم46780
7458############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةجمال ناصر محمد على46781
6039############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةجمال وافى محمد مازن46782
4033############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةحسام مظهر صابر كريم46783
4853############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةحسن عاطف ابو شوشه حسن46784
5048############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةحمدى كمال السيد محمد46785
6052############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةخالد عبد الاله االدهم حمدان46786
6050############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةراضى عاطف حسب نجم الدين46787
4846############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةرشاد ضاحى ابراهيم محمد46788
7246############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةرمضان جالل عبد المحسن عابدين46789
4540############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةزكريا على سعيد حسن46790
7860############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةزياد محمد عبد الرحيم خليفه46791
4231############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةشوقى احمد شوقى مخلف46792
00############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةطالل عالم فايد محمد46793
5944############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةعاطف كرم معوض اسحاق46794
4847############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةعباس على حسن احمد46795
5848############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةعبد الرحمن العريان محمود امين46796
4653############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةعبد الرحمن عادل محمد على46797
7155############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةعبد هللا جمال عبد الرحيم خليفه46798
4742############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةعبد هللا محمد سعيد عبد الاله46799
4742############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةعبد هللا محمد عوض ابراهيم46800
7154############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةعصام محمد جعفر صديق46801
4636############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةعالء رفعت سيف النصر على46802
5545############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةعلى احمد صغير احمد46803
6750############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةعلى حاتم صبرى فرغل46804
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5648.5############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةعلى رمضان محمد عبد العال46805
6441############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةعمر احمد سعيد حسن46806
5237############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةعمر حسين خليفه عبد العال46807
5942############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةفادى فريد توفيق مسعد46808
4238############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةكرم محمد رضا فرج46809
5340############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةكريم رومانى فتحى شكرى46810
5141############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةكيرلس ناصر يوثاب خله46811
7860############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمارك سامح سامى سيف46812
5739############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمحمد احمد عبد المنصف عبد الرحمن46813
7249############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمحمد القط على صديق46814
5137############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمحمد امين محمد سالمان46815
5746############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمحمد حاتم كامل السمان46816
4740############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمحمد حماد حسين محمد46817
6438############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمحمد حماده مازن السيد46818
5944############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمحمد زكريا مطاوع محمد46819
5441############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمحمد صبره محمد العوال46820
84############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمحمد صالح محمد سليم46821
5836############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمحمد عسران محمد عبد العال46822
4848############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمحمد محمود محمد محمود46823
5147############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمحمود اشرف عوض اسماعيل46824
6049############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمحمود عابد محمد حمدي46825
5448############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمحمود عادل على كريم46826
6649############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمحمود محمد على محمود46827
4943############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمحمود ممدوح نظير عبد الاله46828
5043############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمروان محمود جابر على46829
5246############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمصطفى احمد ابو الوفا سباق46830
6252############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمظهر ضاحى صديق امين46831
5851############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمعتز هانى على حمدان46832
4748############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةممدوح رفعت الضبع عزيز46833
7052############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةممدوح محى الدين بشير عمر46834
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4958############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمينا وجيه عبيد جرجس46835
4843############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةنادر محمد جاد الكريم محمد46836
4433############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةوليد رمضان جادالكريم محمد46837
4836############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةوليد محمد رشاد عتمان46838
4843############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةيسرى اسعد على دياب46839
6558.5############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةيسى ارمانيوس عبد المالك سيفين46840
6452############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةابتسام رفعت يونس مهران46841
6150############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةاسراء السيد القاضى الصافى46842
3320############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةاسراء سيد محمود حافظ46843
5649############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةاسراء عبد الشافى محمود حامد46844
5548############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةاسراء مطاوع عبد الرحمن عبد الموجود46845
5939############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةاسماء اشرف احمد شبيب46846
6051############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةاسماء جريو جاد الكريم محمود46847
6855############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةامل السبع مرعى حافظ46848
179############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةامل جمال عبد الرحيم فراج46849
7259.5############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةاميره كمال على محمود46850
6743############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةانجى مهدى عبد الراضى فرج46851
5836############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةانهار عبد هللا على اسماعيل46852
6847############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةايات ناصر محمود ابراهيم46853
7458############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةايمان احمد ابراهيم اسماعيل46854
7859.5############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةايمان صابر على اسماعيل46855
7651############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةايه عبد المبدى قط سالم46856
7457############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةايه محيى الدين رمضان على46857
6349############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةبسمه اسعد يونس مهران46858
7354############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةتغريد ابراهيم محمد حسين46859
7256############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةجهاد عاطف ابراهيم على46860
7757############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةحبيبه مدحت على حسين46861
6353############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةحسناء عابدين عبده على46862
6236############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةحنان عبد الحكيم محمد عبد اللطيف46863
6642############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةخلود سعد خلف حفنى46864
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6036############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةداليا محمد حمدى محمد46865
106############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةدعاء عبد الحميد خليفه عبد العال46866
يا ايمن السنوسى صديق46867 79.539############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةدن
6239############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةدنيا مجدى عزيز جبرائيل46868
8056############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةرباب لطفى السيد عبد الرحيم46869
ضان عوض اسماعيل46870 6332############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةرجاء رم
6937############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةرحاب احمد على حامد46871
6235############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةرحمه برعى فتح الباب طايع46872
5839############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةرحمه صبرى قرشى راشد46873
4933############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةرقيه رمضان عوض اسماعيل46874
5736############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةساره محمود الصغير احمد46875
6435############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةسهام صابر على عبد العال46876
5234############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةشاهنده صبور سيد احمد46877
6436############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةشروق يسرى كليب سباق46878
7139############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةشوقيه على جمال احمد46879
7650############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةضحا محمد رجب عبد الحى46880
6937############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةعزه محيى الدين يونس صالح46881
5335############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةغاده عبد المالك على سباق46882
ا معزز نوح نصحى46883 6340############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمادون
6846############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمارينا ناصر حليم مهنى46884
6544############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمروه السبع احمد مهران46885
6044############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمروه عمر على سباق46886
7446############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمريم حمدان مصطفى احمد46887
7456############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمريم عبد الخالق ابو شوشه حسن46888
6955############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمريم محمد ابو الوفا سباق46889
5740############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمريم مظهر على حمدان46890
6447############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةملك رمضان عبد الحى فاضل46891
7046############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمنار احمد جالل عسران46892
6338############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةمنار عبد الراضى حسن مهران46893
6838############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةناهد ناصح عطيت هللا عبد الرحيم46894
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7041############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةندى ايمن كامل شداد46895
6635############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةنرمين بسيونى محروس احمد46896
6849############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةنصره حسنى مازن السيد46897
5133############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةنعمه عبده محمود طلب46898
6343############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةنقيه جمال عدلى غبلاير46899
5443############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةنها محمد جاد الكريم محمود46900
6957############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةنوره عبد الناصر احمد النوبى46901
7256############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةنورهان ابو الفضل ابو القاسم ابراهيم46902
6545############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةنورهان حسام الدين كامل محمد46903
6235############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةنورهان حماده فرغل قناوى46904
7658############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةنورهان سيف النصر حماد سليمان46905
7552############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةنورهان محمد جالل عسران46906
7149############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةنورهان محمود احمد محمود46907
5446############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةهاجر محمود سليم محمد46908
6651############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةهبه جمال عبد الجواد العبد46909
6046############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةهبه سعيد حمدى محمد46910
7860############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةهدى محمد عبد الهادى عبد الاله46911
7755############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةهند جمال امين وزيرى46912
6249############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةياسمين ابراهيم محمد ابراهيم46913
103############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةيسرا جعفر صابر كريم46914
6856############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريابراهيم السيد مصطفى احمد46915
5342############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريابو الحسن خالد ذكى ابو الحمد46916
6544############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريابو الحسن عبد الحميد محمد عبد الحق46917
6355############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياحمد الديب على توفيق46918
7356############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياحمد السيد عبد الراضي خلف هللا46919
6654############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياحمد ايمن رفعت عبد الراضى46920
7256############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياحمد حسين عبد هللا حسين46921
6144############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياحمد خليفه محمد عبد الاله46922
5952############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياحمد عبد العاطى احمد هاشم46923
5956############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياحمد عبد الغفار احمد عبد المجيد46924
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6150############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياحمد عمر شحاته عبد العال46925
7156############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياحمد قدرى فوزى ابو الحسن46926
5454############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياحمد محمد عبد العليم ابراهيم46927
6756############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياسالم اشرف فهيم احمد46928
7656############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياسالم محمود صبره محمود46929
7056############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياسالم نصر الدين محمد عبد الرحمن46930
6452############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياسماعيل رجب الجارح عبد اللطيف46931
5951############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياكرم على عبد الاله محمد46932
7257############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياكرم ياسر محمد عبد الشافي46933
6846############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريبكرى محمد بكرى محمد46934
7656############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريحازم عرفه محمود ابراهيم46935
7759############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريخالد القذافى سيف النصر الطاهر46936
ي على46937 ب شعبان عراب 5857############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريرج
6554############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريسليمان على سليمان فهيم46938
7659############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريشريف خالد محمدالصغير احمد46939
7258############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريطايع نصر الدين محمد عبد الرحمن46940
6053############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريعادل هيثم عادل عبد هللا46941
5857############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريعبد الحارص هاللى ابوضيف عباس46942
5656############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريعبد الرحمن اشرف محمد محمد46943
5955############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريعبد الرحمن العارف فوزى محمد46944
6758.5############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريعبد الرحمن عزالدوله عبد الوهاب شفيق46945
7560############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريعبد الرحمن فيصل محمدنصرى احمد46946
7359############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريعبد العزيز صالح الدين العربى احمد46947
7860############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريعبد هللا السيد اسماعيل احمد46948
6453############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريعبد هللا السيد خالد احمد46949
7549############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريعبد هللا مبارك كامل محمد46950
6245############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريعبد المجيد ابو العالمين الطاهر حمدان46951
4936############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريعرفات شعبان عبده محمود46952
6044############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريعالء النميرى احمد احمد46953
5653############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريعالء عفيفى محمد حسين46954
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6552############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريعلى عالء محمود احمد46955
6249############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريعلى محمد على شاكر46956
7657############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريعمر القذافى سيف النصر الطاهر46957
7654############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريعمرو عبد المنعم التقى احمد46958
7354############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريكريم حمام كليب فيهم46959
7251############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريكريم عرشى عاطف احمد46960
6549############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمحمد السيد حسب كريم46961
6041############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمحمد ايمن عبد الخالق ابو الوفا46962
7357############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمحمد جاد عبد العال جاد46963
7557############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمحمد حماده مصطفى على46964
5433############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمحمد شعبان محمد القط46965
6848############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمحمد عادل عبد الرحيم احمد46966
7554############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمحمود احمد شاكر محمد46967
7156############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمحمود ايمن فخرى نورالدين46968
7353############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمحمود عارف عبد السالم معله46969
7252############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمحمود عصام الدين ابو الوفا محمد46970
7554############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمحمود محمد صابر محمود46971
6953############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمحمود محمد عبد الفتاح عبد النبى46972
7355############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمحمود مخيمر احمد محمود46973
5849############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمصطفى احمد عبد الشكور احمد46974
5740############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمصطفى العارف مصطفى احمد46975
7459############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمصطفى جابر عبد المبدى فهيم46976
7156############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمصطفى عارف محمد امين46977
6349############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمصطفى مبارك كامل محمد46978
7348############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمعتز محمد على احمد46979
5243############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرينبيل جمال احمد سليم46980
5148############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريهانى اشرف جالل ابو الفضل46981
7760############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريهشام عبد الحميد عطا خليفه46982
7757############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريوليد احمد فهيم احمد46983
6751############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريوليد عيد صادق على46984
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7155############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرييوسف حماده كليب احمد46985
7756############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياحالم مظهر صبرى على46986
6750############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياسراء موسى عبد هللا السيد46987
7054############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياسماء جالء الدين السيد محمد46988
6952############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياسماء رمضان فراج مصطفى46989
7143############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياسماء محمد عبد العال جاد46990
6553############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياالء عادل السيد ابوبكر46991
6252############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريالزهراء احمد عطا خليفه46992
4850############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريامانى محمد نورالدين حافظ46993
7655############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريامل احمد نورالدين حافظ46994
7155############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريامل خلف محمد عبد الاله46995
6252############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريامل على السيد عبد الرحمن46996
7760############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريامل مجاهد محمد مجاهد46997
7354############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريامنيه ضاحى حمدان محمود46998
7856############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريامنيه عاطف احمد ربيع46999
7956############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرياميره عاطف محمد رفاعى47000
7858############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريايمان عبد الفتاح عبد الرؤوف حسين47001
7552############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريايه السيد احمد اسماعيل47002
8053############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريايه محمد عطا خليفه47003
6745############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريايه مطاوع عبد الراضى مطاوع47004
7753############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريحبيبه ابو البركات عبد السميع سعدالدين47005
7354############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريحبيبه مؤمن العربى احمد47006
6136############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريخلود ايمن محمد السيد47007
7553############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريخلود يوسف عبد الاله عبد الحق47008
7855############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريداليا االمير عكاشه محمد47009
7658############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريداليا حماده حمدي محمد47010
8059############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريدعاء الموجى احمد العربى احمد47011
6555############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريدينا ادهم عارف عبد الحميد47012
7955############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريدينا عبد هللا كامل محمد47013
7854############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريراندا ابوبكر محمد احمد47014
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79.556############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريرانيا احمد حسين محمد47015
7654############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريرانيا عبد الموجود عبد الاله عبد الحق47016
78.554############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريرحمه محمد فؤاد عبد العال47017
7057############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريرحمه محمود محمد ابو الحمد47018
7653############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريرشا محمد شحاته احمد47019
7754############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريرغده ياسين بكرى حمام47020
8056############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريريهام هالل عزت احمد47021
7852############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريزينب محمود ابراهيم محمود47022
7355############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريساره شحاته حسن امين47023
7656############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريساميه محمد شحاته مختار47024
6552############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريسعاد عاصم حسنى محمود47025
6853############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريسهيله خلف هللا العربى االمام47026
7053############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريسهيله رفاعى عبد الحق شفيق47027
7554############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريشاهنده رفعت فؤاد بربرى47028
6551############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريشرين بيومى عبد هللا محمد47029
7351############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريشرين هجان عبد الراضى محمد47030
يع ابو الحمد47031 7154############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريشهد حسن رب
7558############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريشهد عماد رافت على47032
6653############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريشيماء عرفات رفاعى عبد اللطيف47033
6853############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريشيماء محمد منصور عطيه47034
5853############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريصفاء حمدى الفولى خالف47035
7152############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريعزه احمد عبد الرحمن احمد47036
79.552############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريعزه عماد الدين ابو الحمد كامل47037
غاده47038 عبد الرازق عبد المعبود عبد 78.554############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريالرحمن
7054############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريفاطمه العارف عبد المعبود عبد الرحمن47039
7355############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريفاطمه عرفات محمدعرفه عثمان47040
7655############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريفرحه كحول محمد على47041
7654############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريفرحه كمال عبد هللا احمد47042
6754############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريفرياله عفيفى ذكى محمد47043
6237############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريفرياله محمد ذكى محمدعبد الرحمن47044
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6854############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريلمياء السيد سعدالدين على وزيرى47045
7653############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريلمياء عرفه جالل ابو الفضل47046
6650############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمروه شحات شاكر احمد47047
6446############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمروه نادى محمود على47048
7454############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمريم محمد شحاته رفاعى47049
7057############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريملك منصور حمام محمد47050
7656############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمنار اشرف محمود محمد47051
7658############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمنال محمد ابو الفضل عبد الرحمن47052
7055############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمنه ابو بكر زكى محمد47053
7556############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمنه االمير عبد العال عبد اللطيف47054
7855############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمنه هللا باسل احمد رائف عصمت47055
350############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمنى اشرف جالل ابو الفضل47056
7255############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمنى محمد ابراهيم على47057
6855############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمودى عبد المنعم عباس عبد المنعم47058
7158############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرينانسى شحاته شعبان على47059
6853############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريناهد محمد حسوب عبد النبى47060
7153############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرينجاه محمد احمد عبد اللطيف47061
7456############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرينجفات حماده عبد هللا عبد الرحيم47062
7557############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريندى محمد مهران محمود47063
7554############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرينرمين عنتر عباس نورالدين47064
6644############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرينريمان موافى كمال الدين عبد هللا47065
6855############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرينزهه فراج فواز محمد47066
7055############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرينور هان عواد محمد السنجرى عامر47067
7654############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرينورهان القذافى معالوى احمد47068
7555############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرينورهان خالد محمد نورالدين47069
5952############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرينورهان رفاعى شحاته رفاعى47070
7855############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرينورهان عاطف محمد رفاعى47071
7656############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحرينورهان عرافى فواز محمد47072
7455############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريهاجر عبد القوى عبد الحميد السيد47073
7455############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريهاله احمد ثروت عبد النبى47074
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7859############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريهاله رجب اسماعيل مطاوع47075
6053############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريهدير حسنى حمدان محمود47076
7555############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريهدير حمام عبد البصير جادالرب47077
6552############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريورده العارف حسن صابر47078
5654############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريورده حامد احمد محمود47079
7054############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريياره يوسف محمود على47080
7456############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةابراهيم خالد صبيح كامل47081
6252############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةابراهيم ضاحى عبد الشكور اسماعيل47082
6047############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاحمد جريو شاكر على47083
5244############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاحمد جريو طاهر محمد47084
5845############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاحمد حامد على حسن47085
6949############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاحمد ضاحي دياب محمد47086
7456############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاحمد عبد الكريم ابو المجد محمد47087
5346############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاحمد عزت عبده محمد47088
7653############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاحمد محمد عبد الغنى محمد47089
7355############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاحمد محمود احمد عبد الشكور47090
7658############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاحمد ناجح عبد الفتاح شكور47091
6454############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاسامه السيد ابوزيد عبد الشافى47092
5644############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاسالم احمد الديب سليمان47093
6847############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاسالم محمد احمد التقى47094
7255############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاسالم محمد الديب محمد47095
7151############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاسالم ناجح احمد شفيق47096
5945############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاسماعيل حسنى كامل القط47097
4849############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاكرم عزالعرب عالم احمد47098
6457############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةالحسن محمود عبد الفتاح محمود47099
6852############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةالحسين محمود عبد الفتاح محمود47100
7457############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةامير هشام صالح الدين محمد47101
7555############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةبكر محمد بكر عثمان47102
7958############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةتامر عبد الواحد زكى كليب47103
6554############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةجمال عبد الناصر على عرابى47104
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7856############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةجمال عبد الناصر كامل على47105
5850############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةحسام ضاحى احمد على47106
5950############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةحسان على حسانين محمود47107
5758############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةرفيع حسن محمد حسن47108
6039############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةزايد عالء كليب احمد47109
79.557############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةزياد رجب احمد عثمان47110
6554############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةسامح ايوب ابو الوفا حافظ47111
7756############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةسامى عيد محمود احمد47112
7455############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةطه شحاته على عرابى47113
7055############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةعبد الرحمن حمدان احمد ابراهيم47114
7957############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةعبد الرحمن هانى احمد محمد47115
5243############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةعبد الرحيم ناجح محمد على47116
5443############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةعبد هللا سيد محمد اسماعيل47117
7657############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةعبد هللا عبد الرحيم عبد الغنى محمود47118
7058############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةعبد هللا محمد سعد محمد47119
7045############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةعرفات عبد النبى محمد عبد الرحيم47120
8060############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةعلى محفوظ عالم احمد47121
7649############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةعمر محمد عبد الرؤوف مصطفي47122
4232############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةعمر معبد طاهر احمد47123
5948############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةفتحى عدلى فتحى عبد الشكور47124
6350############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةكريم احمد سعد محمد47125
4139############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةكريم عيد احمد على47126
6248############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةكريم فتحى عبد الاله محمود47127
7557############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمحمد جالل بكر عثمان47128
ى محمود47129 7852############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمحمد طلعت زك
5440############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمحمد عامر محمد عبد العال47130
5040############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمحمد عبد الرحيم على عبد العال47131
78.557############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمحمد عبد الناصر عبد الستار االسعد47132
6852############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمحمد عبد الوهاب حمدى حسين47133
7045############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمحمد على عابدين محمد47134
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7755############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمحمد عيد محمد حافظ47135
7156############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمحمد محمود احمد عبد الشكور47136
8058.5############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمحمد مدكور عبد المنعم حسن47137
8060############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمحمود احمد على سباق47138
5747############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمحمود الجرو على حسن47139
7558############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمحمود جريو على محمود47140
6153############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمحمود سليمان محمد حنفى47141
6453############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمحمود ضاحي دياب محمد47142
6654############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمحمود عبد الناصر محمد امين47143
5648############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمحمود عبد الوهاب حمدى حسين47144
6752############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمحمود ممدوح محمد احمد47145
8057############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمروان محمد عبادى محمد47146
78.555############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمصطفى احمد محمد اسماعيل47147
7153############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمصطفى جالل بكر عثمان47148
7658############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمصطفى صابر على محمد47149
7758############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمصطفى عبد الرحيم احمد محمد47150
6146############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمصطفى عنتر عبد الاله احمد47151
5852############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمصطفى عيد هارون فندى47152
7857############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمصطفى كمال عبد الزاهر محمد47153
5648############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمصطفى مبروك عبد الهادى اعلى الدين47154
5947############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمؤمن ثروت ضاحي عبد الشافي47155
7053############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةهشام حماد محمد سباق47156
5738############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةهشام فتحى عبد الجابر موسى47157
7659############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةوائل على عبد الغنى محمد47158
6647############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةوليد عبد الرحيم عالم احمد47159
7758############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةوليد عز رضوان حسن47160
ى47161 يد محمد خيرى وردان 5941############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةول
7253############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةياسر جالل فريج عبد العال47162
5556############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةياسر عبد المعطى عمار بربرى47163
4843############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةياسين لملوم محمد حسن47164
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4435############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةيحى فرج عبد الهادى عالءالدين47165
6848############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةيوسف صبيح كامل القط47166
00############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةيوسف محمود بطيخ احمد47167
5548############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةيوسف ناصر حناوى محمد47168
6058.5############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاسراء عبد الرزاق عبد الحليم حافظ47169
5657############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاسماء احمد بيومى محمد47170
7759.5############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاسماء جبريل عبد الغفار محمد47171
7358.5############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاسماء خلف محمود مراد47172
5354############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاسماء مجرى عالم احمد47173
6758############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةامانى ايمن المانى محمد47174
6157############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةامانى رابح فواز رياض47175
7658############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةامانى عبد الناصر محمد امين47176
6856############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةامل صالح عبد الحى عباس47177
7658.5############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاميره احمد كامل عباس47178
راهيم47179 7658.5############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةانجى ثروت احمد اب
6855############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةانجى عاطف عبد الستار محمود47180
7257############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةانجى محمد احمد محمود47181
6350############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةانجى محمد عبد الحميد محمد47182
7158.5############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةايمان حلمى حميد الديب47183
6152############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةايه فتحى احمد على47184
7158.5############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةايه محمود عطاهلل محمد47185
6449############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةايه محمود على توفيق47186
7450############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةبوسه االعرج احمد عاى47187
7359############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةحنان هلباوى محمد صادق47188
7256############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةحنين حنفى احمد التقى47189
5446############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةدعاء انصارى على توفيق47190
4844############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةدعاء زنباعى عبد الشافى قرقار47191
6645############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةدكتوره محمد جادهللا مرسى47192
5952############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةدينا احمد زكى كليب47193
5248############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةدينا رمضان الديب ابراهيم47194
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5949############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةدينا عبد هللا عبد العزيز حافظ47195
5947############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةراندا احمد محمد محمود47196
4847############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةراندا حماد الديب على47197
5946############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةراندا عبد الحى عباس عبد الحليم47198
6654############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةرحمه عيد ابراهيم محمد47199
6347############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةرشا نعيم عباده نورالدين47200
5952############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةرضوه صفوت مسعود محمد47201
7451############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةروجينا عبد السميع بيومى رفاعى47202
7858############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةريحاب الضبع حمدى حسين47203
7855############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةريحاب فتحى عبد الحميد عبد العال47204
هام طلعت عبد الناصر نورالدين47205 7552############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةري
5641############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةريهام عزت محروس محمد47206
7753############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةسها عدلى عابدين محمد47207
7453############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةسهام عبد الطالب احمد ابراهيم47208
7551############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةسهام عيد هارون فندى47209
7758############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةسوزان حسن محمود احمد47210
7459############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةسوزان عبد الفتاح احمد على47211
7147############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةشاهيناز شريف العبد على47212
7651############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةشربن ابو الحجاج احمد عبد الرحيم47213
7656############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةشيماء االنصارى محمد محمود47214
6550############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةشيماء دياب جادهللا ابو المجد47215
6250############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةشيماء صالح عبد الحى عباس47216
7151############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةعبير عزت عباده نورالدين47217
7355############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةعبير محمود محمد السمان47218
6050############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةعفاف راضى سعد محمد47219
5235############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةعال اشرف السبع محمد47220
7455############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةعال عبد الرحيم عيد على47221
7253############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةعلياء عنتر شحات خليل47222
7757############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةغاليه احمد مختار احمد47223
7255############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةغرام نصرالدين عكاشه عطيه47224
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5152############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةكريمه حارس جادهللا ابو المجد47225
7752############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةلبنه عبد العزيز رضوان حسن47226
5246############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمبروكه فواز محمود اسماعيل47227
5951############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةملك محمود بطيخ احمد47228
7760############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمنه حشمت محمد عبد العال47229
7855############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمها محمد كامل عباس47230
7654############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمياده شحاته على محمد47231
7349############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمياده عزت عبد الاله محمود47232
79.560############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةنانسى قدرى عبد الحفيظ احمد47233
7554############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةنجالء ضاحى عبد الستار على47234
6452############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةندى صفوت ابوزيد حسانين47235
6147############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةنرمين شرقاوى عبده عبد الاله47236
5651############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةنسمه صياد محمد عبد العال47237
7358############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةنها ايوب عوض احمد47238
6654############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةنها صفوت ابوزيد حسانين47239
6151############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةنها قناوى محمود ابراهيم47240
7852############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةنورا حلمى حميد الديب47241
8060############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةهاله عايد عبد هللا احمد47242
7138############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةهناء ضاحى شوقى احمد47243
5641############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةهناء عطاى محمود اسماعيل47244
7858############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةوفاء محمد عيد محمد47245
5752############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةوالء محمد عبد المنعم محمد47246
7856############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةيارا عبد الرحيم محمد حفنى47247
5534############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةياسمين احمد عبد الرازق على47248
5851############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةياسمين شريف عبد المنصف محمود47249
6552############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةيسرا فتحى عبد الجابر موسى47250
6241############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةابراهبم محمد ابراهبم سلبم47251
7244############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةاحمد عبد الباسط احمد عجور47252
7249############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةاحمد مصطفى عمر مدنى47253
4536############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةاسالم علي حسن عبد المجيد47254
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6641############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةالسمان احمد على احمد47255
5037############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةالنجار مرتضى بطيخ عبد المجيد47256
5651############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةثروت جمال صدقى احمد47257
6545############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةحازم امام عابدين حمدان47258
5244############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةحسام بطيخ نوبي محمد47259
6838############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةحسن رمضان حسن محمد47260
6439############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةحسن رمضان على السيد47261
7044############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةحماده طارق عبود تهامى47262
7349############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةحماده هالل انور رضوان47263
7248############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةخالد عارف مصطفى سليم47264
7250############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةزكي عبد العزيز زكي محمود47265
116############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةزهرى مخلف امين محمود47266
7048############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةسيف فتح الباب محمد امين47267
7450############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةشريف على كمال محمود47268
7040############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةشهاب حشمت محمد عبد الاله47269
5439############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةصديق عمرو صديق محمود47270
5636############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةعبد الرحمن عصمت عبد الاله عاصم47271
5034############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةعبد الرؤف محمد توفيق يوسف47272
6438############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةعبد العظيم عبد هللا عبد العليم محمد47273
6941############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةعبد هللا حسانين احمد حسين47274
7041############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةعبد هللا عبد الهادى على احمد47275
7145############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةعبد هللا على محمد احمد47276
7346############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةعبد هللا كامل جاد كامل47277
7246############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةعبد هللا محمود السيد طلب47278
7338############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةعالء خلف محمد محمود47279
6939############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةعلى اشرف حسن احمد47280
7336############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةعلى وائل على كمال47281
5637############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةعلي شحاته فتحي العربي47282
7649############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةعماد حمدى ثابت على47283
6544############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةعمر اشرف حسين عبد المجيد47284
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7244############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةعمر رافت حمام احمد47285
4535############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةفارس القرش عبد العاطى ابو بكر47286
5940############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةفهد على حسن عبد الحميد47287
7345############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةفوزى سعيد فوزى كامل47288
6648############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةمحمد حارس محمد البربرى47289
5443############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةمحمد عبد الواحد حسن محمد47290
7051############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةمحمد عطيه محمد محمود47291
4051############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةمحمد على محمد احمد47292
5451############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةمحمد على محمود فاضل47293
5550############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةمحمد عيد محمد ابو المجد47294
7651############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةمحمد وادى كمال الدين احمد47295
5147############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةمحمود عبد الحميد امين صديق47296
7451############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةمحمود عطيه محمد محمود47297
6548############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةمحمود كليب احمد عبد الاله47298
5845############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةمراد اشرف محمود احمد47299
4643############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةمصطفى عبد الحميد امين صديق47300
4848############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةمصطفى محمد عبد الرحيم محمود47301
5149############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةمصطفى محمد مصطفى صديق47302
6747############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةممدوح شحاته فتحى العربى47303
7450############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةمنصور عبد الخالق احمد عبده47304
6751############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةيوسف جمال محمد محمود47305
7658############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةابتسام محمد احمد محمد47306
7348############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةازهار النميري عبد الستار حسن47307
7350############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةاسماء عارف سالمه محمد47308
319############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةاسماء مصطفى موسى اسماعيل47309
رام طلعات حسن محمد47310 6944############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةاك
2519############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةاكرام فريد على احمد47311
7150############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةامال احمد حلمي احمد47312
5345############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةامل القذافى عبد الستار حسن47313
6950############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةايمان حمدى اسعد حمدى47314
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6242############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةايه عبد الناصر جاد على47315
6648############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةايه ياسر عمر مدنى47316
7342############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةبشائر احمد عزابى على47317
7854############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةجهاد عالء محمود فاضل47318
1316############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةجهاد محمد عبد العال اليمنى47319
6554############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةحسناء ممدوح محمود احمد47320
6347############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةخلود فراج عبد الرسول احمد47321
6950############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةرحيل عبد الرؤوف يوسف توفيق47322
1617############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةرنيا ايمن حسن احمد47323
5343############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةساره ياسر سعد الدين توفيق47324
7249############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةسها عنتر مدنى عبد المجيد47325
7851############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةشرين الديب حمدي صابر47326
6443############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةشهد عبد الناصر ابو المجد محمد47327
7346############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةشيماء صالح محمد محمود47328
7348############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةصابرين محسن عيدهللا السيد47329
7447############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةعزه محمود عبده على47330
7756############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةغدير عبد الجبار صديق اسماعيل47331
6041############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةفاطمه الديب عبد المجيد السيد47332
7551############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةفايزه ضاحى احمد سعد الدين47333
00############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةفتوه محمد عبد الحى احمد47334
7453############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةمريم احمد محمود احمد47335
7251############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةمريم عبده يوسف محمد47336
7247############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةملك عبد الرحمن احمد عبد الرحمن47337
7748############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةملك محمد ثابت على47338
4932############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةمنار حماد حسين محمد47339
8046############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةمنى محمد فواز محمد47340
6540############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةمني كحالوي محمود موسي47341
6841############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةناريمان بطيخ زغلول موسي47342
7747############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةنعمه على محمد سليم47343
7350############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةنورا صابر ابو الحمد صادق47344
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7444############دار السالمالشيخ احمد فرغلي للتعليم االساسي االعداديةهاجر محمد عبد العظيم حسين47345
6445############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامابراهيم حسن طلب محمود47346
5737############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامابراهيم عبد العال محمد عبد المبدى47347
6034############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامابراهيم عبد النعيم اسماعيل ابراهيم47348
6445############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامابراهيم محمد احمد محمود47349
6442############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماحمد ابراهيم احمد عبد الرازق47350
6954############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماحمد ابو الوفا عبد الحميد فاوى47351
6451############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماحمد حامد رشاد نور الدين47352
6448############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماحمد حامد على محمود47353
6753############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماحمد حسنى حسن محمد47354
8057############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماحمد خيرى عبد المبدى حسن47355
7553############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماحمد رفاعى مصطفى محمد47356
6545############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماحمد سالمان عبد الرحيم عبد هللا47357
7655############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماحمد صابر مصطفى محمود47358
6438############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماحمد صالح حسين على47359
5639############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماحمد عبد الباسط طاهر احمد47360
7652############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماحمد عبد الرؤف عبد هللا ابو الوفا47361
7953############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماحمد عبده محمد عبد المبدى47362
7550############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماحمد محمد ابراهيم عمر47363
7450############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماحمد محمد احمد معداوي47364
7445############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماحمد محمد حسن عبد العال47365
5850############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامادهم عبد الفتاح عبد الستار احمد47366
5354############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماسالم احمد عبد المجيد احمد47367
6056############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماسالم ايمن عبد الستار احمد47368
6454############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماسالم محمد كمال الدين محمد47369
4339############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماسالم محي الدين صابر مطاوع47370
6350############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماسالم مختار عبد اللطيف طلب47371
6854############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماسالم ممدوح حسن محمد47372
6351############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامالسيد عبد المتين محمد عبد اللطيف47373
6451############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامالسيد محمد السيد محمد47374
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6351############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامايمن محمد ابو العال على47375
7457############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامباسم طه محمود عثمان47376
6854############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامبهاء الدين صابر فكرى على47377
5550############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامبهاء قناوى عبد الرحيم رضوان47378
7556############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامجودت االمجد محمد محمود47379
4139############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامحافظ حمدى حافظ يوسف47380
4042############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامحسام  عرفات سعد الدين  السيد47381
7156############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامحسام حسن احمد حسن47382
4330############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامحسن احمد اسماعيل احمد عوض47383
5238############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامحماده كليب فؤاد حمام47384
6756############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامحماده محمد احمد عبد الغفار47385
7350############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامحمدى التايه احمد محمد47386
6144############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامخالد جمال عبده جادالكريم47387
6343############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامخالد صالح ابو الحمد على47388
6143############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامرزق هللا شيبوب عبد السالم فراج47389
5240############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامرفعت احمد محمد ابو الوفا47390
7858############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامزياد وائل احمد محمد47391
7756############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامشوقى ميشيل شوقى حنا47392
4740############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامطارق غريب عبد الستار عبد اللطيف47393
7756############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعبد الباسط صالح عبد الباسط حسن47394
عبد47395 الباسط عبد المؤمن عبد الرحمن 6750############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد
6645############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعبد الحميد حامد عبد الحميد عبد اللطيف47396
عبد47397 الحميد عصام الدين عبد الحميد 6041############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامشرقاوى
6646############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعبد الرحمن احمد جادالرب محمود47398
5549############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعبد الرحمن عبد المحسن ابو الوفا محمد47399
7356############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعبد الرحمن عيد محمد السيد47400
7255############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعبد الرحمن محمد عبد البارى سباق47401
7053############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعبد الرحمن محمود عز الدين محمد47402
6556############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعبد الرحيم عصمت سعيد عبد الرحيم47403
5347############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعبد العال خيرى احمد عبد العال47404
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7655############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعبد هللا ابو المعارف على ابو الوفا47405
6456############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعبد المنعم حشمت محمد احمد47406
5650############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعبده ياسر عبده عبد السالم47407
7255############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعزت معتصم عز الدوله حسن47408
5641############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعلى عبد الفتاح جابر طلب47409
5852############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعلى عبد المتكبر محمد رشوان47410
6044############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعلى عطيه على عوض47411
6354############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعلي رشيد علي عثمان47412
7153############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعمران محمد عمران احمد47413
5340############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعمرو خالد احمد مدنى47414
6339############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعمرو خالد رفاعى السيد47415
6253############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعيسى نشات عيسى ابو بكر47416
4552############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامفاروق صالح فاروق صادق47417
7455############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامفهمى نعيم فهمى جاد هللا47418
5345############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامفوزى مفيد فوزى جاد هللا47419
5145############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامفؤاد صالح فؤاد فاوى47420
5434############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامكريم احمد ابو بكر سالم47421
7556############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامكريم عاصم خيرى محمد47422
7558############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامماجد بهجت شوقى حنا47423
7254############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحروس بدوى محمد قناوى47424
7655############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد احمد عبد العليم تغيان47425
7751############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد احمد محمد زيدان47426
7651############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد احمد محمود عبد المطلب47427
7855############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد االمير محمد الصادق47428
6853############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد جمال احمد عبد الحافظ47429
6551############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد خالد بدرى احمد47430
6757############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد خيرى عبد المبدى نورالدين47431
6436############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد رمضان احمد ابو المجد47432
7554############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد سعود عبد هللا حسن47433
7251############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد سيد محمود عبد النعيم47434
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5736############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد صبرى احمد حسب47435
5744############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد صبرى صادق سليم47436
5836############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد عبد الصبور حسانين زيدان47437
4938############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد عبد الصبور عبد الحى سباق47438
7251############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد عبد المنصف ابراهيم عبد هللا47439
5845############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد عبد المنصف عبد اللطيف حسن47440
7348############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد عبد الناصر احمد بدوى47441
4134############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد عبد الواحد شرقاوي عبد العال47442
5637############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد عزت محمد حسن47443
5038############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد عزت محمود عبد الصادق47444
5141############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد كليب محمد ابو المجد47445
7757############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد محروص محمد قناوى47446
7853############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد محمود حافظ محمد47447
4437############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد ناصر محمد حسن47448
6352############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد نوح عبد الشافى احمد47449
6447############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمود احمد ابراهيم عمر47450
7147############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمود احمد محمد امين47451
7651############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمود احمد مصطفى عمر47452
7053############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمود جالل محمد شيبهالحمد47453
5135############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمود سعد على احمد47454
6749############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمود عبد المنصف محمود حسين47455
6341############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمود محمد السيد قناوى47456
6745############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمود محمد محمود اسماعيل47457
7549############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممختار مسعود حسنين احمد47458
6339############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممراد سعود عبد الجواد عيسى47459
7349############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممروان محمد عبد الرحيم عبد الاله47460
7754############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممصطفى رفعت مصطفى محمد47461
6545############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممصطفى عبد الرافع مصطفى يوسف47462
5640############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممصطفى عبد النعيم اسماعيل ابراهيم47463
7857############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممعاذ محمد سليم امين47464
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7654############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممعتز جودت محمد محمود47465
5950############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامممدوح حامد احمد محمد47466
4242############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامهاشم رافت السيد  الصافى47467
5541############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامهشام ممدوح احمد نورالدين47468
6149############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياموليد احمد عبد الحميد على47469
5235############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامياسين عاطف عبد النبى عثمان47470
4943############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياميحى حسن محمد حسن47471
5442############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياميوسف حامد عبد المبدى حسن47472
4743############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياميوسف صديق يوسف صديق47473
4944############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياميونس محمد حشمت محمد47474
6654############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماسراء اسماعيل احمد اسماعيل47475
شد سرحان47476 5734############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماسراء حماد را
4838############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماسراء صابر معالوى عبد الحكيم47477
6754############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماسراء عبد الرشيد عبد الصبور احمد47478
5944############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماسراء عبد المؤمن ابو الحمد احمد47479
5844############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماسراء عزالدين حمدى مرعى47480
5544############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماسراء محمد فؤاد محمود47481
4835############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماسماء بركات بربرى سالم47482
5040############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماسماء حسنى شرقاوى بدوى47483
7150############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماسماء صالح حامد احمد47484
5546############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماسماء طاهر ابو المجد حسن47485
7859############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامافنان احمد رياض محمد47486
340############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامافنان العارف محمود اسماعيل47487
5437############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياماالء حاكم احمد اسماعيل47488
7155############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامالشيماء مصطفى ابو المجد احمد47489
هام عبد الاله محمد على47490 7145############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامال
7858.5############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامامانى احمد ابو المجد عمر47491
7759############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامامانى حامد محمد ابو بكر47492
7654############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامامانى محمد ابو المجد عبد اللطيف47493
6752############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامامانى محمود جابر عبد المطلب47494
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6333############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامامانى محمود محمد ياسين47495
6637############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامامل احمد عبد المجيد عبد الاله47496
6743############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامامل محمد بدوى عبد الحميد47497
8059############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامامل محمد عبد الرشيد احمد47498
6542############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامانوار حامد ابو المجد حفنى47499
7144############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامايمان احمد محمود محمد47500
5749############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامايمان صالح سليمان دياب47501
5947############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامايمان عابدين عبده عبد الاله47502
6554############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامايمان عبد الرؤوف ابو الوفا عمر47503
6045############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامايمان عبد الصبور جابر عبد العاطى47504
5245############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامايمان عمر جاد خليفه47505
5441############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامايمان محى الدين طاهر همام47506
5343############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامايمان يحى محمود شمندى47507
5943############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامايه اشرف احمد مدنى47508
7244############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامايه حسن رفاعي عبد الاله47509
5741############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامايه خلف عمر محمد47510
4232############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامايه صبرى خيامى على47511
7658############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامايه عبد الباسط احمد محمد47512
4951############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامايه عبده على صديق47513
4636############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامايه محمد احمد ابو المجد47514
4943############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامايه محمد عسران عبد هللا47515
4035############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامايه محمود سليمان فولى47516
ضى47517 4235############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامبسمه رفعت ماهر را
7455############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامبشاير عبد الفتاح عبد الحميد عبد هللا47518
7241############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامبوسى عاطف الطيب احمد47519
5437############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامتهانى سامى مختار يوسف47520
6738############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامثمر رشاد عبد الصبور احمد47521
6948############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامجيهان مصطفى عمر نورالدين47522
7356############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامحبيبه فهد محمد على47523
7358############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامحسناء عابد عزالدين احمد47524
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1818############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامحمديه لطفى خيامى حسن47525
7633############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامحنان حسين ابو المجد على47526
4335############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامحنان عيد ابو الحمد سليم47527
4336############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامحنان مختار احمد السمان47528
5634############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامحنين عارف عبد المبدى حسن47529
4635############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامخلود ابراهيم ثابت يونس47530
4132############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامخلود خلف احمد جادالكريم47531
7558############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامخلود رزق محمود على47532
4543############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامخلود عبد العال احمد رشوان47533
4432############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامدعاء ايمن عبد القادر عبد الرحيم47534
4834############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامدالل ياسر عبده عبد السالم47535
7044############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامدنيا الديب احمد ابراهيم47536
5934############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامرانيا عبد العليم ابو الوفا على47537
يا محمد انور عبد الاله47538 7047############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامران
5639############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامرحاب محمود عابدين سليمان47539
6539############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامرحمه نصرالدين ابو المجد محمود47540
8056############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامرقيه عبده عبد الاله احمد47541
7952############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامرنا محمد نورالدين عبد هللا47542
7757############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامروايح عبده سعدالدين ثابت47543
5641############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامريم صبرى محمد عبد الرحيم47544
5132############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامريهام حمام عبد المبدى محمد47545
ريهام47546 عبد الرؤوف عبد الباسط عبد 6248############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامالباقي
6656############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامريهام عبده عزالدين محمد47547
8056############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامزينب عبد المالك محمد محمود47548
5045############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامساره شحاته عابدين قاسم47549
5633############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامساره محمود متولى احمد47550
78.557############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامساره هيثم احمد مدنى47551
78.554############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامسحر محروس احمد محمد47552
6344############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامسحر محمود محمد عبد الحليم47553
7351############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامسعاد عبد الحسيب محمد محمود47554
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7040############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامسعديه عبد الصبور على جبريل47555
7051############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامسمانه كمال الدين كامل صديق47556
7554############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامسمر حمدى محمود عبد المطلب47557
7555############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامسميره اشرف محمد على47558
7155############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامسناء خالف احمد يوسف47559
7455############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامسها ابو الحمد محمد برزى47560
6751############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامسهام ماهر يونس ابو الحمد47561
6952############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامسوسو محروس محمد محمود47562
6746############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامسوميه عبد الحميد محمد محمود47563
6346############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامشروق محمود معالوى عبد الحكيم47564
6853############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامشرين حسنى ابو العال على47565
6848############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامشرين خالد حسن محمد47566
5232############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامشرين عارف احمد عبد الحسيب47567
7345############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامشرين عبد الباسط محمد يوسف47568
6431############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامشريهان الدكتور محمد ابوزيد47569
5633############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامشريهان محمد نورالدين موسى47570
5535############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامشهد على عبد الرحيم عبد هللا47571
7046############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامشيماء عاطف محمد طاهر47572
7148############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامشيماء عبد الناصر عبدربه تغيان47573
7551############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامشيماء عدلى السيد ابراهيم47574
6653############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامشيماء فالح عبد العليم تغيان47575
7548############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامشيماء محمد محمد عبد الحكيم47576
4532############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامصباح عبد الواحد ابو الحمد سنجاب47577
7648############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامصبحه االدهم محمد نور الدين47578
6545############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامصبرين محمد عبد هللا محمد47579
5432############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامصفاء محمود ابو العال على47580
7753############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامضحا رفاعى محمد يوسف47581
7548############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعايده نعيم فهمى جاد هللا47582
5333############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعائشه عادل امين اسماعيل47583
4433############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعبير حمدى حافظ على47584
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6634############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعدل عبدربه على توفيق47585
5946############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعزه فتحى محمود حسن47586
5134############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعزيزه السيد محمد زيان47587
4634############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعفاف جمال طلب عوض47588
6033############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعفاف رزق امين احمد47589
4033############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعال عبد الودود احمد محمد47590
6231############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعلياء الحسن على محمود47591
5233############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامعلياء عبد الرحيم صديق ابراهيم47592
6337############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامغاده عبده عبد الرحيم حسب47593
6437############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامغدير خير الدين محمد عبد اللطيف47594
6135############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامفاتن محمد ابوزيد عبد الرازق47595
4831############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامفاديه محمد عبد السالم محمد47596
5434############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامفاطمه جمال محمود عبد النعيم47597
4231############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامفاطمه سليم محمد عبد الحليم47598
5936############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامفراوله محمد عبد اللطيف غزاوى47599
4231############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامفرحه حماد محمد ايوب47600
6033############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامفرنسا احمد ابو المجد حماد47601
7253############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياملطيفه احمد محمد عمر47602
7548############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياملمياء اشرف محمد امين47603
6034############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامماجده حماد محمد حسن47604
4330############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممرفت امين احمد امين47605
7451############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممرنا محروس فوزى جاد هللا47606
8057############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممريانا اشرف ظريف فلتاوس47607
4538############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممريم عبد المعز صابر محمد47608
7054############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممريم محمد كمال محمد47609
6146############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامملك االنور عبد الصبور عبد الظاهر47610
5247############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامملك صبرى صادق ابوبكر47611
4230############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامملك عطا محمد زيدان47612
5742############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممنار جمال حمدى محمد47613
4333############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممنار صالح عاشور منصور47614

(1022)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

6340############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممنار عبد الباسط عمار يوسف47615
5639############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممنار عبد القوى على صديق47616
8055############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممنار كامل عبد المنعم عبد النعيم47617
79.553############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممنه هللا محمد رياض محمد47618
دين عبد هللا47619 5641############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممى على نورال
4237############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامنجاح قناوى عبد الرحيم رضوان47620
4143############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامنجالء فتحى عبد السالم امين47621
5035############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامنحمده على عيسى ابراهيم47622
7248############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامندا مجدى حامد موحد47623
6547############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامنسمه احمد محمد رشوان47624
7655############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامنسمه رمضان ابو الحمد عمر47625
7554############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامنورهان حسني عياشى عمر47626
6044############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامنورهان فؤاد محمد ابراهيم47627
7051############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامنورهان محمود على مراد47628
7957############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامنوف عالء الدين حسين علي47629
5953############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامهبه عبد المحسن محمد عبد هللا47630
78.557############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامهدير محمد عبد هللا محمد47631
7450############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامهند عبد المتكبر محمد رشوان47632
6843############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامهيام عاصم سليم امين47633
5843############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياموالء عبد الرحيم مصطفى محمد47634
6046############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياموالء عبد النور ابراهيم جرجس47635
5948############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياموالء عصام محمد طاهر47636
7556############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياموالء محمد جابر عبد الهادى47637
6144############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامياسمين عصام ابو الحمد عبد العال47638
6845############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامياسمين محمود حمدان رسالن47639
راهيم محمد حسن محمد47640 6650############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةاب
5545############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةاحمد عبد الباسط احمد احمد47641
4548############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةاحمد عبد الغفار القط خليفه47642
5946############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةاحمد محمد مخلف محمد47643
5844############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةاحمد مرتضى زيدان حسان47644
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7150############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةاسالم االنصارى السمان يوسف47645
6146############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةاسالم السعودى الديب عبد هللا47646
7150############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةاكرم السعودى جاد الكريم احمد47647
6452############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةامير احمد محمد جاد47648
4040############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةايمن حشمت حمدي احمد47649
6752############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةحارس محمود كامل احمد47650
5348############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةحامد اسماعيل ابو المجد محمد47651
6752############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةحسام محمد عبد الستار احمد47652
5842############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةحسن رمضان عوض محمود47653
6551############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةحسن عبد هللا حسن محمد47654
7558############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةحسين مصطفى حسين محمد47655
6958############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةخالد شحاته حشمت محمد47656
7454############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةخالد محمود مرعى الطايف47657
6753############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةخالد وادى ابو الوفا عبد الكريم47658
6549############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةرحيم محمود امين محمد47659
7458############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةزايد محمد يوسف عبد السميع47660
6852############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةزياد رمضان احمد عابد47661
7352############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةشعبان عبد الرحيم احمد على47662
7452############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةعاطف ممدوح عبد الجابر عبد السميع47663
7049############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةعبد الحميد حازم عبد الاله مطاوع47664
6749############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةعبد الرازق احمد حسن محمد47665
6749############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةعبد هللا شعبان احمد حسانين47666
6549############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةعبد هللا كمال محمد حسن47667
7352############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةعبد هللا ممدوح عبد العليم عسران47668
5141############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةعالء ابو المجد دياب على47669
6951############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةعالء ياسر السمان يوسف47670
7354############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةعيد ابو الحسن حسين محمد47671
6353############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةمحمد حسانين احمد حسانين47672
6751############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةمحمد صالح عبد المبدى عابد47673
6848############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةمحمد عبد الرحيم نظير محمد47674
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7152############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةمحمد عبد الاله محمود عبد الباقى47675
7158.5############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةمحمد محمود خلف محمود47676
6151############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةمحمد محمود محمد احمد47677
7352############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةمحمود احمد محمود احمد47678
7154############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةمحمود عيد محمود عبد الرحيم47679
5044############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةمصطفى حسن عبد الاله احمد47680
6852############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةمصطفى صبرى محسن فاضل47681
7250############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةمصطفى كامل ابراهيم عبد الموجود47682
7352############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةمصطفى محمد عبد الاله السيد47683
7152############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةمصطفى محمود حشمت محمد47684
7149############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةمؤمن ممدوح عطيته محمد47685
6248############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةيوسف القذافى ثروت حسين47686
5348############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةيوسف ناصر احمد محمد47687
6548############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةارزاق عبد الحفيظ ابو الوفا السيد47688
6444############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةاسماء محسن عسران حسن47689
7452############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةامانى عبد الرحيم محسن فاضل47690
7249############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةامنه فتحى احمد مراد47691
7453############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةامينه جاد الكريم حمايه على47692
7246############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةايمان احمد محمد احمد47693
7248############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةايمان حسين هالل عبد اللطيف47694
7152############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةايمان عبد الفتاح الضبع احمد47695
7042############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةايه حسنى حسن محمد47696
5848############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةبسمه كرم محمد على47697
7354############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةحبيبه كامل ابراهيم عبد الموجود47698
7452############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةخلود احمد يوسف عبد السميع47699
7352############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةخلود عواد سليمان مبارك47700
5944############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةدنيا حجاج احمد محمد47701
ه عطاى ضاحى احمد47702 5652############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةراوي
6648############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةرحاب رضا على هويس47703
6952############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةرضيه رمضان عوض محمود47704
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5452############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةسلمى طاهر عباس حسانين47705
7253############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةسهير كليب هالل عبد اللطيف47706
7152############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةشاهنده االنصارى عزب محمود47707
6249############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةشاهنده محمد محمود الراوى47708
7350############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةشهد محمود احمد محمد47709
6450############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةصفاء عزت محمد الزنباعى47710
6851############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةعواطف عبد الدايم عبد الغنى خليفه47711
7452############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةغاده حارص ابو عمره محمد47712
7758############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةفاطمه محمود خلف محمود47713
7454############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةماجده عابدين توفيق كحول47714
7552############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةمروه اسماعيل كامل محمد47715
7553############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةمريم عبيد نجار احمد47716
7050############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةمريم يحى ابو الحمد محمود47717
7153############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةملك امبارك حسن عبد الاله47718
6852############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةمنار خلف جاد الرب محمود47719
7350############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةنرمين السبع عطيته محمد47720
7152############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةنرمين مصطفى عبد المنصف خليفه47721
6656############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةنعيمه شحات محمد احمد47722
7053############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةنورا محمد ابو المجد محمد47723
ان السيد احمد محمد47724 7252############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةنوره
7252############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةنورهان على عبد الاله السيد47725
7251############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةوفاء يونس كمال الدين عبد هللا47726
7456############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةياسمين عبد الناصر بيومى البدرى47727
4535############دار السالماوالد خلف االعداديةابراهيم احمد السيد حفنى47728
6738############دار السالماوالد خلف االعداديةابراهيم اسماعيل عبد الهادى نورالدين47729
7140############دار السالماوالد خلف االعداديةابراهيم حسن عبد الحميد محمد47730
5340############دار السالماوالد خلف االعداديةابراهيم حسن فؤاد محمد47731
7860############دار السالماوالد خلف االعداديةابراهيم ربيع يوسف محمود47732
5139############دار السالماوالد خلف االعداديةابراهيم صالح ابراهيم احمد47733
6246############دار السالماوالد خلف االعداديةابراهيم عادل احمد محمود47734
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65.555############دار السالماوالد خلف االعداديةابراهيم عامر احمد ابراهيم47735
6240############دار السالماوالد خلف االعداديةابراهيم عبد الرحيم احمد ابراهيم47736
5133############دار السالماوالد خلف االعداديةابراهيم عبد الناصر نور الدين يونس47737
6844############دار السالماوالد خلف االعداديةابراهيم محمود محمد على47738
5641############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد ابو الحسن خلف هللا عثمان47739
7760############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد ايمن ابو الوفا بدوي47740
5243############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد بخيت محمد احمد47741
4834############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد ثروت احمد ابراهيم47742
6241############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد جمال حمدى عبد الحميد47743
78.560############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد ربيع يوسف محمود47744
4532############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد رجب نورالدين السيد47745
6435############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد رضوان احمد رضوان47746
6037############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد طلعت احمد سليمان47747
78.559.5############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد عاطف محمد احمد ابو طالب47748
7257############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد عاطف محمد احمد قايد47749
5137############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد عبد الرحيم سليم عبد الرحيم47750
4638############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد عبد العاطي عثمان محمد47751
5044############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد عبد الفتاح عبد الكريم دردير47752
6053############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد عبد المنعم محروس احمد47753
5348############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد عبد الهادي عبد الحق عبد الرحيم47754
4335############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد عكاشه احمد على47755
4643############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد فتحى عابدين محمود47756
5646############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد محروص احمد محمد47757
5241############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد محمد احمد مختار47758
6643############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد محمد خلف عبد الرحيم47759
5045############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد محمد شوقى تسـن47760
5042############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد محمد عبد الحكيم محمد47761
6551############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد محمد عبد الحميد احمد47762
6956############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد محمد عبد الصبور السمان47763
4430############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد محمد نورالدين مهران47764
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7652############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد محمود صالح محمود47765
4047############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد محمود محمود حفنى47766
4740############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد مصطفي ابو المجد اسماعيل47767
4235############دار السالماوالد خلف االعداديةاحمد وحيد احمد محمود47768
7154############دار السالماوالد خلف االعداديةاسامه ابو الحجاج احمد حسين47769
5843############دار السالماوالد خلف االعداديةاسامه محمد احمد عبد اللطيف47770
5953############دار السالماوالد خلف االعداديةاسامه ممدوح عبد النعيم محمد47771
6454############دار السالماوالد خلف االعداديةاسالم صبرى السيد حسين47772
7858############دار السالماوالد خلف االعداديةاسالم محمد محروس عبد المبدي47773
5646############دار السالماوالد خلف االعداديةاشرف محمود خلف هللا صابر47774
5949############دار السالماوالد خلف االعداديةالبدرى محمد البدرى عبد اللطيف47775
5236############دار السالماوالد خلف االعداديةالسيد احمد محمود السيد47776
5240############دار السالماوالد خلف االعداديةايهاب اشرف عثمان محمد47777
5748############دار السالماوالد خلف االعداديةبدر محمد على الدين احمد47778
6156############دار السالماوالد خلف االعداديةبدوى زين العابدين عمر محمد47779
4841############دار السالماوالد خلف االعداديةبسام احمد محمود عبد المبدى47780
5845############دار السالماوالد خلف االعداديةبهاء حارس رمضان نورالدين47781
79.560############دار السالماوالد خلف االعداديةبيشوي كميل حلمي كامل47782
5852############دار السالماوالد خلف االعداديةتامر محمد ابو المجد عبد هللا47783
4946############دار السالماوالد خلف االعداديةجرجس ناصر فخرى عبد النور47784
4747############دار السالماوالد خلف االعداديةجمال رفعت ذكى حمدى47785
6150############دار السالماوالد خلف االعداديةجمال عبد هللا كامل محمد47786
6649############دار السالماوالد خلف االعداديةجمال عبد الناصر السيد بخيت47787
6139############دار السالماوالد خلف االعداديةجمال عبد الناصر عبد الواحد حفض هللا47788
5546############دار السالماوالد خلف االعداديةجمال عوض الصادق ابراهيم47789
6752############دار السالماوالد خلف االعداديةجمعه فريد ذكى هاشم47790
6140############دار السالماوالد خلف االعداديةحجازى عبد الناصر ذكى نور الدين47791
5343############دار السالماوالد خلف االعداديةحسام حسن احمد حسن47792
6251############دار السالماوالد خلف االعداديةحسام كمال السيد عبد المبدى47793
4942############دار السالماوالد خلف االعداديةحسام ناصر عبد الغفار زيدان47794
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5840############دار السالماوالد خلف االعداديةحسن اشرف عبده محمد47795
5438############دار السالماوالد خلف االعداديةحسن السيد عبد العاطى نورالدين47796
5346############دار السالماوالد خلف االعداديةحسن بهيج عبد الواحد عبد الكريم47797
5947############دار السالماوالد خلف االعداديةحسن جمال يوسف محمد47798
5137############دار السالماوالد خلف االعداديةحسن حماده عطا عباس47799
6142############دار السالماوالد خلف االعداديةحسن محمود السيد محمد47800
5341############دار السالماوالد خلف االعداديةحسن هشام حسن عجور47801
7960############دار السالماوالد خلف االعداديةحسنى ابراهيم حسنى حسين47802
5145############دار السالماوالد خلف االعداديةحسنى رمضان البدرى عبد اللطيف47803
7050############دار السالماوالد خلف االعداديةحسين حماده احمد حسين47804
7045############دار السالماوالد خلف االعداديةحماد محمود محمد على47805
6950############دار السالماوالد خلف االعداديةحماده حمدون عبد الرحمن محمود47806
6747############دار السالماوالد خلف االعداديةحماده محمد محمد على47807
6140############دار السالماوالد خلف االعداديةحماده مطاوع ابراهيم محمود47808
6038############دار السالماوالد خلف االعداديةحمام امام محمد عبد الحميد47809
4043############دار السالماوالد خلف االعداديةحمدى اسماعيل حسن موسى47810
6551############دار السالماوالد خلف االعداديةحمدي محمد رياض محمد47811
5333############دار السالماوالد خلف االعداديةخالد حامد محمود محمد47812
6547############دار السالماوالد خلف االعداديةخالد على عبد الحميد محمد47813
7451############دار السالماوالد خلف االعداديةخالد محمد فراج محمد47814
6138############دار السالماوالد خلف االعداديةدياب عبد الرؤف حمدان فرغل47815
6851############دار السالماوالد خلف االعداديةرامي ايهاب نعيم تامر47816
5645############دار السالماوالد خلف االعداديةرزق عبد الراضى عبد الاله ابو المجد47817
6850############دار السالماوالد خلف االعداديةرمزى خيرى فخرى عطيه47818
5235############دار السالماوالد خلف االعداديةسالم فرج سالم بخيت47819
6141############دار السالماوالد خلف االعداديةسامى خالد كمال الدين ابو المجد47820
4537############دار السالماوالد خلف االعداديةسامى عبد الحكيم حسن عبد هللا47821
6036############دار السالماوالد خلف االعداديةسامى عبد النبى حسين عبد هللا47822
5236############دار السالماوالد خلف االعداديةسيد جمال محمد السمان47823
6143############دار السالماوالد خلف االعداديةشادى محمود عبد الراضى حسين47824

(1029)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

5638############دار السالماوالد خلف االعداديةشحاته راشد محمد عبد الاله47825
5940############دار السالماوالد خلف االعداديةشريف اشرف عبد الراضي علي47826
6539############دار السالماوالد خلف االعداديةشعبان صابر حسن صابر47827
5446############دار السالماوالد خلف االعداديةشعيب مساعد رمضان صابر47828
5543############دار السالماوالد خلف االعداديةصابر محمد عبد العاطى نورالدين47829
5758############دار السالماوالد خلف االعداديةصالح ابو المجد محمود محمد47830
7453############دار السالماوالد خلف االعداديةطارق احمد ابراهيم بدوى47831
4030############دار السالماوالد خلف االعداديةطارق القرشى عبد اللطيف عمر47832
5140############دار السالماوالد خلف االعداديةطارق عطاي السيد محمود47833
6855############دار السالماوالد خلف االعداديةعادل عبد الباسط محمد حسين47834
5346############دار السالماوالد خلف االعداديةعاطف الصادق عاطف الصادق47835
6757############دار السالماوالد خلف االعداديةعامر حسين عبد القادر دردير47836
7460############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد الباسط حسن محمود ابراهيم47837
5854############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد الحكيم محمود عبد الحكيم محمود47838
7157############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد الحميد القرشى عبد الحميد احمد47839
4939############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد الحميد حسن عبد الحميد حسن47840
5652############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد الرازق القرشي الصادق عبد المبدي47841
7660############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد الرحمن ابراهيم حسنى حسين47842
5755############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد الرحمن حارس خليفه احمد47843
5351############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد الرحمن عبده احمد محمود47844
4544############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد الرحمن عيسى محمد احمد47845
6454############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد الرحمن محمود حمدى عبد الحميد47846
7246############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد الرحمن محمود مدني ابراهيم47847
7557############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد الرحيم شعبان عبد الرحيم محمد47848
6956############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد الرحيم عبد الحميد عبد الفتاح محمد47849
6954############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد الصبور فتحى عبد الاله بخيت47850
6048############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد الكريم احمد ابراهيم محمود47851
5649############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد الكريم خالف عبد المعين نعمان47852
6249############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد هللا احمد السيد صبره47853
7657############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد هللا سمير عبد هللا فهمى47854
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8060############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد هللا محمد السمان عبد البارى47855
4944############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد هللا محمد عبد الحميد عبد الرحيم47856
5950############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد هللا محمد فاروق محمد47857
7152############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد هللا محمود ثابت احمد47858
7243############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد الناصر محمد عمر احمد47859
7758############دار السالماوالد خلف االعداديةعبد الواحد مصطفى عبد الواحد مصطفى47860
5043############دار السالماوالد خلف االعداديةعرفات عبد العليم ابو النجا عثمان47861
5247############دار السالماوالد خلف االعداديةعرفه عبد الحميد محمد احمد47862
5744############دار السالماوالد خلف االعداديةعز الدين حسن عبد الوارث محمد47863
5240############دار السالماوالد خلف االعداديةعالء ابو القاسم حمدان محمد47864
6858############دار السالماوالد خلف االعداديةعالء عبد الحميد مسلم عثمان47865
7760############دار السالماوالد خلف االعداديةعالء علم الدين السيد امين47866
7259############دار السالماوالد خلف االعداديةعالء محمود خلف محمود47867
6253############دار السالماوالد خلف االعداديةعلم الدين فهد جمال سالمان47868
على47869 عبد اللطيف عبد الموجود عبد 6650############دار السالماوالد خلف االعداديةاللطيف
7556############دار السالماوالد خلف االعداديةعلي محمد عزت ابراهيم47870
7756############دار السالماوالد خلف االعداديةعلي محمد علي محمد47871
6038############دار السالماوالد خلف االعداديةعمر الزارع عباس جاد الكريم47872
7051############دار السالماوالد خلف االعداديةعمر خطاب سعد بركات47873
5533############دار السالماوالد خلف االعداديةعمر محجوب احمد محمد47874
6850############دار السالماوالد خلف االعداديةعمر محمد سليمان محمد47875
6149############دار السالماوالد خلف االعداديةعمر محمد على عبد الحميد47876
8057############دار السالماوالد خلف االعداديةعمرو عبد المنعم محمود عبد الظاهر47877
4949############دار السالماوالد خلف االعداديةعمرو موسي خلف هللا عبد الرحيم47878
6447############دار السالماوالد خلف االعداديةعنتر احمد عبد اللطيف عمر47879
4836############دار السالماوالد خلف االعداديةعيد الدهم ذكى نور الدين47880
5432############دار السالماوالد خلف االعداديةغالب ابراهيم غالب محمد47881
7353############دار السالماوالد خلف االعداديةفارس معتز حسن حافظ47882
6553############دار السالماوالد خلف االعداديةفتحى احمد فتحى حسين47883
5945############دار السالماوالد خلف االعداديةفوزى الديب مصطفى محمد47884
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7451############دار السالماوالد خلف االعداديةفوزى رافت سعدى ابراهيم47885
7955############دار السالماوالد خلف االعداديةفؤاد علي حسين محمد47886
ه كامل محمد47887 5251############دار السالماوالد خلف االعداديةكامل عبد رب
7755############دار السالماوالد خلف االعداديةكرم عبد العاطى عبد الراضى ابراهيم47888
7756############دار السالماوالد خلف االعداديةكريم راى الدين السيد امين47889
7753############دار السالماوالد خلف االعداديةكريم سيد محمود عبد اللطيف47890
5655############دار السالماوالد خلف االعداديةكريم عاطف رمضان نور الدين47891
6848############دار السالماوالد خلف االعداديةكريم عبده البيومى عبد السالم47892
6355############دار السالماوالد خلف االعداديةكريم عالء حمدى محمد47893
6454############دار السالماوالد خلف االعداديةكريم محمد احمد محمد47894
4641############دار السالماوالد خلف االعداديةكريم محمد احمد محمد حامد47895
6955############دار السالماوالد خلف االعداديةكريم محمد حسب النبي محمد47896
7958############دار السالماوالد خلف االعداديةمجدى وهبه حليم عطيه47897
6246############دار السالماوالد خلف االعداديةمحروس بسيونى محروص ربيع47898
4436############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد احمد فتحى حمدى47899
7255############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد احمد محمود احمد47900
6452############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد احمد محمود رضوان47901
5850############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد الزارع احمد عباس47902
6450############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد العوامى حسين محمد47903
7760############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد حامد مرسى على47904
6854############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد حجاج حسن السمان47905
6451############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد خلف هللا احمد مسعود47906
4841############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد خليفه عبد الوكيل احمد47907
6750############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد رافت عبد الحميد الشمندي47908
7548############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد صالح عبد الحميد بدوى47909
7141############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد صبرى احمد محمود47910
7757############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد عادل محمد حسين47911
5230############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد عاصم احمد محمد47912
7649############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد عاطف ابو الحسن عبد الرحمن47913
6836############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد عبد الحى محمد عبد الرحمن47914
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7148############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد عبد الرحمن محمد السيد47915
6952############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد عبد المنعم جوده محمد47916
6332############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد عبده ثابت محمود47917
6334############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد عمر محمود محمد47918
6237############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد قناوى جالل عبد اللطيف47919
7254############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد محمود حسين يونس47920
7055############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد محمود سالمان عبد القادر47921
6254############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد محى الدين احمد محمود47922
6246############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد مصطفى جبريل على47923
6443############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد مكرم محمد ابراهيم47924
5843############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد مؤمن ابراهيم محمد47925
7757############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد مؤمن السيد عبد اللطيف47926
5836############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد نصر الدين نور الدين يونس47927
6644############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد يوسف احمد محمود47928
4738############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود ابو الحمد احمد عبد اللطيف47929
7458############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود احمد حسين محمد47930
7652############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود احمد عبد الحميد عبد الرحيم47931
6551############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود احمد كامل عباس47932
5643############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود على حسن اسماعيل47933
7153############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود احمد محمود السمان47934
6438############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود اشرف عبد العال محمد47935
4844############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود الضبع ابو الحمد عثمان47936
6338############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود امجد عبد المبدى محمد47937
5732############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود بدوى محمود محمد47938
6544############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود حسين على فرغل47939
7757############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود خلف احمد عبد العال47940
7859############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود سامى ماجد برهام47941
7658############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود سمير عبد العاطى عبد اللطيف47942
5940############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود سمير محمود ربيع47943
7153############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود صبرى محمود عبد اللطيف47944
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4936############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود عبد الحميد زيدان محمود47945
5548############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود عبد المؤمن محمود السمان47946
6244############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود عرفات احمد عثمان47947
6441############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود عطاى الصادق عبده47948
6746############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود علي اسماعيل محمد47949
78.560############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود فريد عبد الحكيم حافظ47950
7144############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود كليب محمود رزق هللا47951
7658############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود متولى توفيق الصادق47952
5440############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود مجلى السيد محمد47953
7958############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود محسن محمد رفعت احمد47954
6144############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود محمد جبريل يوسف47955
5037############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود محمد عبد الفتاح محمد47956
6848############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود محمد محمود محمد47957
6043############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمود ياسين حشمت الشمندى47958
6148############دار السالماوالد خلف االعداديةمرعى صالح محمد احمد47959
6343############دار السالماوالد خلف االعداديةمصطفى حامد على دردير47960
6947############دار السالماوالد خلف االعداديةمصطفى عبد الناصر السيد بخيت47961
7656############دار السالماوالد خلف االعداديةمصطفى عطاى عبد الحميد احمد47962
7755############دار السالماوالد خلف االعداديةمصطفى قدرى كامل على47963
6133############دار السالماوالد خلف االعداديةمصطفى قدرى مصطفى محمد47964
6752############دار السالماوالد خلف االعداديةمصطفى محمد مصطفى سالمان47965
5239############دار السالماوالد خلف االعداديةمصطفى محمود نور الدين مهران47966
7250############دار السالماوالد خلف االعداديةمصطفى وحيد حمدى على47967
5037############دار السالماوالد خلف االعداديةمصطفي السيد احمد محمد47968
7459############دار السالماوالد خلف االعداديةمصطفي جابر محمد الصادق47969
5248############دار السالماوالد خلف االعداديةمصطفي علي احمد بغدادي47970
6240############دار السالماوالد خلف االعداديةمصطفي محمد السيد احمد47971
4334############دار السالماوالد خلف االعداديةمصطفي محمود حسين محمود47972
4631############دار السالماوالد خلف االعداديةمصطفي محمود مدني احمد47973
5642############دار السالماوالد خلف االعداديةمطاوع سمير ابو المجد مطاوع47974
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8059############دار السالماوالد خلف االعداديةمعاذ هانى السيد محمد47975
6856############دار السالماوالد خلف االعداديةمعتصم اشرف فتحي عبد المنعم47976
6041############دار السالماوالد خلف االعداديةمغاورى حربى سالمان محمد47977
5346############دار السالماوالد خلف االعداديةمؤمن محمد احمد محمد47978
5936############دار السالماوالد خلف االعداديةنور امجد عبد المبدى محمد47979
6644############دار السالماوالد خلف االعداديةهارون حماده عوض محمد47980
8060############دار السالماوالد خلف االعداديةهانى عبد المجيد شاكر محمد47981
5645############دار السالماوالد خلف االعداديةهشام حمام حمدى محمد47982
5940############دار السالماوالد خلف االعداديةوائل عبد الحفيظ محمد عبد اللطيف47983
7035############دار السالماوالد خلف االعداديةوائل محمد محمود حسانين47984
6754############دار السالماوالد خلف االعداديةوسام الدين عادل حشمت الشمندى47985
6748############دار السالماوالد خلف االعداديةوسام محمود احمد محمد47986
6848############دار السالماوالد خلف االعداديةيا سين محمد سالمان محمد47987
6654############دار السالماوالد خلف االعداديةياسر السيد احمد عبد البارى47988
6347############دار السالماوالد خلف االعداديةياسر عرفات محمد ابراهيم47989
5849############دار السالماوالد خلف االعداديةيسرى مصطفى احمد عثمان47990
7251############دار السالماوالد خلف االعداديةيوسف العارف احمد نورالدين47991
7560############دار السالماوالد خلف االعداديةيوسف عطا حمدى عمر47992
7451############دار السالماوالد خلف االعداديةيوسف محروس على مختار47993
6751############دار السالماوالد خلف االعداديةيوسف محمود محمد عبد الرحيم47994
7859############دار السالماوالد خلف االعداديةاروى عبد الرحيم محمد عبد هللا47995
69.548############دار السالماوالد خلف االعداديةاسراء احمد عبد الراضى يوسف47996
4852############دار السالماوالد خلف االعداديةاسراء جاد محمد جادالكريم47997
7659############دار السالماوالد خلف االعداديةاسراء حسن محمود السمان47998
6856############دار السالماوالد خلف االعداديةاسراء عبد الحليم احمد محمد47999
7055############دار السالماوالد خلف االعداديةاسراء عبد الناصر عبد الستار فرج48000
7343############دار السالماوالد خلف االعداديةاسراء محمد احمد رسالن48001
7453############دار السالماوالد خلف االعداديةاسراء محمد يوسف صديق احمد48002
4450############دار السالماوالد خلف االعداديةاسراء نصر الدين السيد محمد48003
7554############دار السالماوالد خلف االعداديةاسماء حسن الراجى احمد48004
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6152############دار السالماوالد خلف االعداديةاسماء حسن حماد احمد48005
5351############دار السالماوالد خلف االعداديةاسماء حلمى محمد امين48006
5652############دار السالماوالد خلف االعداديةاسماء سمير مدني ابو الحسن48007
5152############دار السالماوالد خلف االعداديةاالء احمد سعد الدين محمد48008
6355############دار السالماوالد خلف االعداديةاالء احمد محمود احمد48009
5251############دار السالماوالد خلف االعداديةاالء محمد محمد سيداحمد48010
5552############دار السالماوالد خلف االعداديةالزهراء عبد الحافظ عبد الرؤف حسين48011
6552############دار السالماوالد خلف االعداديةالشيماء احمد محمود شيبه الحمد48012
6155############دار السالماوالد خلف االعداديةامال حماد محمد احمد48013
7154############دار السالماوالد خلف االعداديةامانى محمود عبد الباقى عبد اللطيف48014
5753############دار السالماوالد خلف االعداديةاميره التايه احمد حسن48015
7055############دار السالماوالد خلف االعداديةاميره عبد الرحيم احمد فؤاد مصطفى48016
5851############دار السالماوالد خلف االعداديةاميره عبد الناصر ابراهيم عبد العظيم48017
6351############دار السالماوالد خلف االعداديةاميره على كامل محمد48018
6349############دار السالماوالد خلف االعداديةاميمه جابر احمد ابو المجد48019
6652############دار السالماوالد خلف االعداديةاميمه محمود محمد عبد العال48020
7458############دار السالماوالد خلف االعداديةانوار علي امين السيد48021
4849############دار السالماوالد خلف االعداديةايمان ايمن عبد الحميد محمد48022
6545############دار السالماوالد خلف االعداديةايمان رافت عبد الفتاح احمد48023
7960############دار السالماوالد خلف االعداديةايمان عبد الرؤف عبد اللطيف محمود48024
6552############دار السالماوالد خلف االعداديةايمان علي احمد عبد الحميد48025
7155############دار السالماوالد خلف االعداديةايمان فريد شوقي ابو الوفا48026
7659############دار السالماوالد خلف االعداديةايه احمد ابو الفضل فكار48027
7960############دار السالماوالد خلف االعداديةايه اشرف ابراهيم عبد اللطيف48028
7359############دار السالماوالد خلف االعداديةايه حسين على حسن48029
7960############دار السالماوالد خلف االعداديةايه عبد الرؤف عبد الطيف محمود48030
7560############دار السالماوالد خلف االعداديةايه عبد الناصر احمد الصادق48031
6656############دار السالماوالد خلف االعداديةايه محمد احمد مرسى48032
6455############دار السالماوالد خلف االعداديةبرنسيسه احمد عكاشه حفنى48033
7755############دار السالماوالد خلف االعداديةتسبيح نصرالدين حمدى محمود48034
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4954############دار السالماوالد خلف االعداديةتمام جمال ابو القاسم زيدان48035
6652############دار السالماوالد خلف االعداديةجنات محمد فرج هللا السمان48036
6236############دار السالماوالد خلف االعداديةجهاد منصور فتحى عبد المنعم48037
7459############دار السالماوالد خلف االعداديةحبيبه احمد حمدى على48038
4037############دار السالماوالد خلف االعداديةحبيبه محمد عثمان احمد48039
7254############دار السالماوالد خلف االعداديةحسناء نادي عبد هللا سعدى48040
7757############دار السالماوالد خلف االعداديةحنان محمد التاجى محمد48041
4553############دار السالماوالد خلف االعداديةحنان محمود فكري محمد48042
راهيم48043 راهيم خلف اب يا اب 4749############دار السالماوالد خلف االعداديةدال
6555############دار السالماوالد خلف االعداديةدعاء حسن عثمان احمد48044
7557############دار السالماوالد خلف االعداديةدعاء صبرى ابراهيم بدوى48045
7958############دار السالماوالد خلف االعداديةدعاء محمد محمود السمان48046
راهيم حسانين48047 يا حامد اب 7859############دار السالماوالد خلف االعداديةدن
4338############دار السالماوالد خلف االعداديةدنيا محمد عبد الفتاح محمد48048
5545############دار السالماوالد خلف االعداديةدنيا مختار محمود ابراهيم48049
5749############دار السالماوالد خلف االعداديةدينا جمال ابراهيم عبد الرحيم48050
7255############دار السالماوالد خلف االعداديةدينا عبد هللا ابو الفضل افكار48051
7255############دار السالماوالد خلف االعداديةدينا محمد عبد الحميد عبد اللطيف48052
7260############دار السالماوالد خلف االعداديةرباب احمد حسن حافظ48053
7958############دار السالماوالد خلف االعداديةرحاب احمد سليمان محمد48054
4238############دار السالماوالد خلف االعداديةرحاب حمدى حماد محمد48055
4030############دار السالماوالد خلف االعداديةرحاب راشد محمد عبد الاله48056
5347############دار السالماوالد خلف االعداديةرحاب محمد احمد محمد48057
7757############دار السالماوالد خلف االعداديةرحاب محمد ايوب صابر48058
4739############دار السالماوالد خلف االعداديةرحمه نورالدين محمد عامر48059
6553############دار السالماوالد خلف االعداديةرضا محمد نصرالدين احمد48060
4545############دار السالماوالد خلف االعداديةرندا حمدى محمود عطيت هللا48061
7859.5############دار السالماوالد خلف االعداديةرهف احمد على عثمان48062
7658.5############دار السالماوالد خلف االعداديةروان سمير احمد احمد48063
4636############دار السالماوالد خلف االعداديةروان مصطفى السيد محمود48064
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7859############دار السالماوالد خلف االعداديةريم احمد دياب احمد48065
5447############دار السالماوالد خلف االعداديةريهام ابراهيم حسن فراج48066
7759############دار السالماوالد خلف االعداديةريهام فهمى ابراهيم احمد48067
5337############دار السالماوالد خلف االعداديةريهام ماهر فتحى جحا48068
هام محمد ابو الوفا علي48069 7648############دار السالماوالد خلف االعداديةري
7959.5############دار السالماوالد خلف االعداديةزينب احمد مصطفى احمد48070
6949############دار السالماوالد خلف االعداديةزينب ايمن احمد محمود48071
5849############دار السالماوالد خلف االعداديةزينب طلعت عبد الرحيم راغب48072
7859############دار السالماوالد خلف االعداديةساره منصور محمد احمد48073
6951############دار السالماوالد خلف االعداديةسلسبيل عبد الواحد عبد الحميد احمد48074
6051############دار السالماوالد خلف االعداديةسماح احمد محمد عثمان48075
5253############دار السالماوالد خلف االعداديةسماح جمال احمد مصطفى48076
6255############دار السالماوالد خلف االعداديةسماح فتحى احمد السمان48077
5048############دار السالماوالد خلف االعداديةسماح هانى شمروخ توفيق48078
5256############دار السالماوالد خلف االعداديةسمر سامي احمد توفيق48079
4341############دار السالماوالد خلف االعداديةسمر محمود عبد الحميد عبد الرحيم48080
5257############دار السالماوالد خلف االعداديةسناء احمد محمد السمان48081
7058############دار السالماوالد خلف االعداديةسهام اشرف رضا توفيق48082
6853############دار السالماوالد خلف االعداديةسهام سعدالدين جادالموال ابراهيم48083
5243############دار السالماوالد خلف االعداديةسهام ماهر فتحى جحا48084
5455############دار السالماوالد خلف االعداديةسهير احمد فؤاد حمدان48085
4033############دار السالماوالد خلف االعداديةسوسن الشمبرى القاوى محمد48086
4645############دار السالماوالد خلف االعداديةسوميه حازم احمد محمد48087
7260############دار السالماوالد خلف االعداديةشاهنده عبد المحسن عميره محمد48088
5255############دار السالماوالد خلف االعداديةشاهنده عبده محمود يوسف48089
7058############دار السالماوالد خلف االعداديةشهد اشرف حسنى فؤاد48090
4936############دار السالماوالد خلف االعداديةشهد جمعه اسماعيل عبد الاله48091
78.560############دار السالماوالد خلف االعداديةشهد حازم حسين خليفه48092
7359############دار السالماوالد خلف االعداديةشهد حسن حسني احمد48093
7460############دار السالماوالد خلف االعداديةشهد حسن محمود محمد48094
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5037############دار السالماوالد خلف االعداديةشهد شعبان عبد اللطيف عبده48095
6552############دار السالماوالد خلف االعداديةشهد عايد بكرى احمد48096
78.560############دار السالماوالد خلف االعداديةشهد عبد الحكيم محمود حفنى48097
4030############دار السالماوالد خلف االعداديةشهد عرفات جبريل احمد48098
78.560############دار السالماوالد خلف االعداديةشهد محمد محمود محمد48099
7959############دار السالماوالد خلف االعداديةشهد محمود حسنى حسين48100
6757############دار السالماوالد خلف االعداديةشهيره ادهم على احمد48101
6956############دار السالماوالد خلف االعداديةشهيره شريف عزالدين احمد48102
78.560############دار السالماوالد خلف االعداديةشهيناز احمد محمد محفوظ48103
78.560############دار السالماوالد خلف االعداديةشيرين مجدى محروص الصادق48104
5045############دار السالماوالد خلف االعداديةشيماء احمد زيدان محمود48105
5648############دار السالماوالد خلف االعداديةشيماء ثروت عبد اللطيف مطاوع48106
5452############دار السالماوالد خلف االعداديةشيماء عبده بكرى على48107
5849############دار السالماوالد خلف االعداديةشيماء محمد محمود مصطفي48108
7452############دار السالماوالد خلف االعداديةصفاء كامل عكاشه حفنى48109
5751############دار السالماوالد خلف االعداديةضحي خيامي احمد عثمان48110
4648############دار السالماوالد خلف االعداديةعبير ابراهيم حافظ عبد هللا48111
6753############دار السالماوالد خلف االعداديةعزه يوسف هباب علي48112
4550############دار السالماوالد خلف االعداديةعال عاطف عبد الرازق محمد48113
6257############دار السالماوالد خلف االعداديةعال مظهر محمد شاكر48114
7960############دار السالماوالد خلف االعداديةعال هشام السيد محمد48115
7255############دار السالماوالد خلف االعداديةعلياء احمد عبد اللطيف على48116
6849############دار السالماوالد خلف االعداديةعلياء علي خلف هللا عبد الرحيم48117
6650############دار السالماوالد خلف االعداديةعلياء هشام دياب احمد48118
5749############دار السالماوالد خلف االعداديةعهود السيد فهمى عبد العال48119
7857############دار السالماوالد خلف االعداديةغرام محمد عبد الحميد حسين48120
6353############دار السالماوالد خلف االعداديةفاتن احمد محمود رضوان48121
6552############دار السالماوالد خلف االعداديةفاطمه السيد الصاوي رياض48122
79.557############دار السالماوالد خلف االعداديةفاطمه حمدى محمد السمان48123
4649############دار السالماوالد خلف االعداديةفاطمه عبد الرازق احمد حسين48124
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7656############دار السالماوالد خلف االعداديةفاطمه علي احمد لبيب48125
5552############دار السالماوالد خلف االعداديةفاطمه محمود عبد الرحيم محمود48126
صادق48127 4030############دار السالماوالد خلف االعداديةفرح هشام عباس ال
7153############دار السالماوالد خلف االعداديةفرحه احمد محمد عبد الاله48128
4537############دار السالماوالد خلف االعداديةفرحه التايه احمد حسن48129
5442############دار السالماوالد خلف االعداديةفرحه رمضان محمد ابو النجا48130
5350############دار السالماوالد خلف االعداديةفرحه عبد القادر عبد الواحد محمد48131
5854############دار السالماوالد خلف االعداديةفلاير فريد رفعت السيد48132
6556############دار السالماوالد خلف االعداديةفكريه السبع كمال الدين بهيج48133
7459############دار السالماوالد خلف االعداديةكارمينا ناصر فخري كامل48134
7454############دار السالماوالد خلف االعداديةلقاء حماده عبد هللا فاضل48135
4846############دار السالماوالد خلف االعداديةلمياء احمد فراج محمد48136
6952############دار السالماوالد خلف االعداديةلمياء شريف محمد احمد48137
6351############دار السالماوالد خلف االعداديةلمياء فريد السيد ابراهيم48138
7660############دار السالماوالد خلف االعداديةلمياء محمود على عثمان48139
7054############دار السالماوالد خلف االعداديةلمياء مدثر عبد الحفيظ عمر48140
4447############دار السالماوالد خلف االعداديةليلى حماده ابو الوفا عبد المولى48141
6647############دار السالماوالد خلف االعداديةمديحه عادل محمد احمد48142
6149############دار السالماوالد خلف االعداديةمروه القذافى ابو الحمد محمد48143
5947############دار السالماوالد خلف االعداديةمروه حماد محمد على48144
6050############دار السالماوالد خلف االعداديةمروه عبد الناصر احمد عبد اللطيف48145
5848############دار السالماوالد خلف االعداديةمروه محمد فؤاد الشمندى48146
6450############دار السالماوالد خلف االعداديةمروه مرزوق عبد المنعم عبد الرحيم48147
7658############دار السالماوالد خلف االعداديةمروه موسى محمد احمد48148
4037############دار السالماوالد خلف االعداديةمروه موسي محمد سالمان48149
6152############دار السالماوالد خلف االعداديةمريم عبد العاطى السيد محمد48150
7560############دار السالماوالد خلف االعداديةمريم عبد العاطى محمود سليمان48151
5549############دار السالماوالد خلف االعداديةمريم عبد الغفار عبد الستار احمد48152
5952############دار السالماوالد خلف االعداديةمريم محمود احمد بالل48153
6648############دار السالماوالد خلف االعداديةمريم وحيد احمد شيبه الحمد48154
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7255############دار السالماوالد خلف االعداديةملك عبد الباسط مصطفى جادالكريم48155
7150############دار السالماوالد خلف االعداديةملك عبد الرؤوف محمد مرسي48156
6352############دار السالماوالد خلف االعداديةملك فواز احمد ابو الوفا48157
6951############دار السالماوالد خلف االعداديةمنار احمد عبد الاله علي48158
6855############دار السالماوالد خلف االعداديةمنال جمال نورالدين ابو المجد48159
5240############دار السالماوالد خلف االعداديةمنال محمود عبد الفتاح احمد48160
4030############دار السالماوالد خلف االعداديةمنه هللا جبريل صابر ابراهيم48161
6246############دار السالماوالد خلف االعداديةمنه هللا مجدى ابو الحمد تسن48162
7651############دار السالماوالد خلف االعداديةمنه عبد الباسط محمد احمد48163
7653############دار السالماوالد خلف االعداديةمنه عطيه محمود السيد48164
6050############دار السالماوالد خلف االعداديةمنه محمد ابو الحمد احمد48165
6958############دار السالماوالد خلف االعداديةمنى احمد برهام محمد48166
7349############دار السالماوالد خلف االعداديةمني احمد فتحي حمدي48167
5851############دار السالماوالد خلف االعداديةمني حجازي محمد جبريل48168
7454############دار السالماوالد خلف االعداديةمني يوسف دسوقي السمان48169
4852############دار السالماوالد خلف االعداديةمهي حسن عبد العزيز محمد48170
راهيم48171 ف اب 6051############دار السالماوالد خلف االعداديةمياده محمد راي
4750############دار السالماوالد خلف االعداديةمياده محمد شكري قناوي48172
6749############دار السالماوالد خلف االعداديةناهد جمال الدين خلف احمد48173
6246############دار السالماوالد خلف االعداديةنجاح فؤاد محمد احمد48174
5146############دار السالماوالد خلف االعداديةنجاه ماهر عالم محمد48175
4847############دار السالماوالد خلف االعداديةنجالء عامر احمد خميس48176
7857############دار السالماوالد خلف االعداديةنجوى ابراهيم خلف ابو الحمد48177
5048############دار السالماوالد خلف االعداديةنجوى السيد ابو القاسم ابراهيم48178
6044############دار السالماوالد خلف االعداديةندا احمد محمد محمود48179
6249############دار السالماوالد خلف االعداديةندا بسيونى محروص ربيع48180
4849############دار السالماوالد خلف االعداديةندا جابر محمد جاد الكريم48181
4649############دار السالماوالد خلف االعداديةندا طلعت عبد الرازق محمد48182
7348############دار السالماوالد خلف االعداديةندا مجاهد ابو الحسن عسران48183
78.557############دار السالماوالد خلف االعداديةنسرين عبد الناصر احمد فؤاد مصطفى48184
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4543############دار السالماوالد خلف االعداديةنعمه حمدان عبد المنعم عبد الرحيم48185
4533############دار السالماوالد خلف االعداديةنعمه خليفه عبد المعين نعمان48186
6549############دار السالماوالد خلف االعداديةننسي حماده عبد المبدي ابو النجا48187
4944############دار السالماوالد خلف االعداديةنور الهدى محمد على عبد اللطيف48188
7453############دار السالماوالد خلف االعداديةنورا الشريف محمود لبيب48189
6943############دار السالماوالد خلف االعداديةنورا خلف محمود على48190
7058.5############دار السالماوالد خلف االعداديةنورا محمد عبد العزيز احمد48191
6250############دار السالماوالد خلف االعداديةنورا محمود عبد العاطى نورالدين48192
7558############دار السالماوالد خلف االعداديةنوران صالح عبد الحميد احمد48193
8060############دار السالماوالد خلف االعداديةنورهان حازم محمد محمود48194
6342############دار السالماوالد خلف االعداديةنورهان عبد المحسن عزت احمد48195
6343############دار السالماوالد خلف االعداديةنورهان محسن احمد حمدي48196
6252############دار السالماوالد خلف االعداديةهاجر احمد البدرى عبد اللطيف48197
5246############دار السالماوالد خلف االعداديةهاجر عبد الراضى محمود حميلى48198
5444############دار السالماوالد خلف االعداديةهاله خلف هللا السيد مجاهد48199
78.560############دار السالماوالد خلف االعداديةهبه حسين حسن حسين48200
7050############دار السالماوالد خلف االعداديةهبه عاطف محمود موسي48201
5844############دار السالماوالد خلف االعداديةهبه عيسي سليم ابو الوفا48202
7652############دار السالماوالد خلف االعداديةهداء ذكريا دسوقى السمان48203
7959############دار السالماوالد خلف االعداديةهدى عبد العظيم محمد محمد48204
7860############دار السالماوالد خلف االعداديةهدير رافت محمد كامل48205
6857############دار السالماوالد خلف االعداديةهديه ربيع عبد العظيم احمد48206
5241############دار السالماوالد خلف االعداديةهديه عبد الحليم ابو الحجاج امين48207
7858############دار السالماوالد خلف االعداديةهند السيد تغيان علي48208
78.559############دار السالماوالد خلف االعداديةهويدا عبد الكريم احمد صبري48209
7459############دار السالماوالد خلف االعداديةهيام محمد احمد على48210
5346############دار السالماوالد خلف االعداديةورده عيد فوزى احمد48211
7457############دار السالماوالد خلف االعداديةوفاء عبد الشكور كامل محمد48212
5148############دار السالماوالد خلف االعداديةوفاء محمود فاضل علي عبد العال48213
6544############دار السالماوالد خلف االعداديةوالء حسنى احمد محمود48214
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5638############دار السالماوالد خلف االعداديةوالء محمد احمد عبد اللطيف48215
4952############دار السالماوالد خلف االعداديةوالء ناصر عبد المبدى السمان48216
7960############دار السالماوالد خلف االعداديةيارا عرفات عبد الرحيم عيسي48217
5252############دار السالماوالد خلف االعداديةياسمين عرفات ابراهيم عبد اللطيف48218
6958############دار السالماوالد خلف االعداديةياسمين عنتر عبد المبدي السمان48219
4535############دار السالماوالد خلف االعداديةياسمين مروان السيد برهام48220
6658.5############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةابانوب رافت فرج هللا حبيب48221
6349############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةابراهيم شعبان السيد عبد العزيز48222
6950############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةامير هانى شاكر ابراهيم48223
ل هابيل رزق48224 7459############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةانجليوس وائ
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7358############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةبرام منير فهيم جاد48225
6349############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةحازم محمد مختار عبده48226
6158############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةحسن عبد الستار السهولى قراعه48227
ضان خلف احمد محمد48228 4536############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةرم
5652############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةشريف عالء محمد جادالكريم48229
5650############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةشنوده عاطف جبره وهب هللا48230
6752############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةصادق بشاى يوحنا صادق48231
6351############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةطارق عامر رجب عبد الحميد48232
4140############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةعبد المسيح منير جابر متى48233
7057############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةعبد الناصر سعودى محمد احمد48234
4144############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةعبود حليم عويضه جاد48235
5553############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةعمر عبد المعين عمر محمد48236
5253############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةعمر فوزى عبد الرحمن محمد48237
7560############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةفادى نادى زخارى فهمى48238
6451############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةفارس صبري عبد اللطيف على48239
5755############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةفارس فهمى على فهمى48240
6456############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةكرم فرج محمد على48241
6148############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةكريم خالد على احمد48242
5347############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةكريم صالح على جادالكريم48243
6957############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةكيرلس فوزى عدلى نصر هللا48244
7055############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةمحمد احمد محمد احمد48245
6251############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةمحمد منصور على حسن48246
4536############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةمحمود احمد على جاد48247
7860############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةمحمود عبد الغنى عبد الظاهر احمد48248
4431############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةمصطفى احمد على جاد48249
5453############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةمصطفى محروس احمد اسماعيل48250
6657############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةهادى منصور عبد العاطى عمران48251
4841############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةوليد صالح احمد احمد48252
7760############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةيحي ايمن عبد الحكم ابوزيد48253
6058############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةيسى نادر اسرائيل فهمى48254
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6155############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةيسي اشرف مسعد سعد48255
5649############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةيوسف شعبان محمد حسن48256
6447############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةاستير منير معوض عبد المسيح48257
4635############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةاسراء رفعت محمد السيد48258
7458############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةاالء ثابت محمد احمد48259
5649############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةامال ناصر عبد النعيم امين48260
6250############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةاميره حسين السيد حسين48261
6146############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةايمان جمال صديق احمد48262
6555############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةايمان يسرى ابو القاسم مرسى48263
6957############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةباسنت جابر شوقى حلمى48264
7360############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةجانيت مدحت ديب ابراهيم48265
7057############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةجوليت حارس انور عبده48266
يا احمد ابو المجد محمد48267 6346############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةدال
6656############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةداليا حسين محمد حسن48268
6153############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةدميانه طلعت حسنى فهمى48269
7556############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةرحمه عبد الرحمن عبد الرحيم حسن48270
7258############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةزهور البدرى حسين على48271
7160############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةساره ايمن مجدى نصرهللا48272
7259############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةسيمون ابراهيم جابر ابراهيم48273
7358############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةشهد رجب السيد محمود48274
7359############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةشهرت عادل محمد محمود48275
6857############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةعايده عوض صابر بشاى48276
7458############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةعبير هالل كمال السهولى48277
5342############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةعفاف حمدى ابو الفضل محمد48278
7154############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةعواطف ناصر عبد النعيم امين48279
7157############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةفبرونيا صديق مسعود يوسف48280
7055############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةكرستينا مدحت الرومانى ويصا48281
6558############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةمارى جرجس وليم جاد48282
6552############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةمارينا صبحى شاكر ابراهيم48283
6253############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةمروه رافت صابر جيد48284
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7559############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةمروه صالح على احمد48285
7158############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةمريم صموئيل مرزوق سيفين48286
5546############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةمريم نعيم هنود ابراهيم48287
6557############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةمنه هللا رفعت عبد الفتاح ابراهيم48288
4951############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةمهرائيل حلمى كامل لبيب48289
7355############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةمهرائيل فهمى اسرائيل فهمى48290
6557############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةميرت وديع حليم معوض48291
ف مريد48292 7057############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةميرنا حربي ظري
7459############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةندا عاصم حلمى احمد48293
7257############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةندا عفيفى على فهمى48294
6256############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةنداء محمد عبد المبدي محمد48295
7152############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةنريمان سليمان محمد سليمان48296
7050############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةنريمان صموئيل شكرى ابراهيم48297
7048############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةنورا جمال محمد عبد الرحمن48298
6355############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةنورهان محروس انور عبده48299
7757############دار السالمالعصارة االعدادية المشتركةوفاء عبد النعيم عبد اللطيف يوسف48300
6858############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةابراهيم جالل ابراهيم محمد48301
7057############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةاحمد رافت محمد عبد الرحمن48302
6355############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةاحمد رجب محمود احمد48303
7760############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةاحمد صالح عبد المعز اسماعيل48304
5756############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةاحمد عالء الدين احمد صابر حسين48305
5056############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةاسالم حفني محمد حفني48306
6455############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةالشعراوى محمود محمد احمد48307
5855############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةجيد بهجت لمعي جيد48308
7857############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةخالد على ابراهيم محمد48309
5957############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةخالد نشات عطا ذكى48310
5356############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةسالمه احمد محمد رفاعي48311
6751############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةعبد الحميد على محمد عبد الفتاح48312
5252############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةعبد الرحمن عاطف ابو عمره علي48313
7560############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةعبد الرحمن محمد علي محمد48314

(1046)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7360############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةعبد الرحيم صالح عبد الرحيم محمد48315
7058############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةعبد الواحد وحيد عبد الواحد احمد48316
7559############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةكريم على عبد اللطيف على48317
7357############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةكريم محمد جاهين محمد48318
7457############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةكريم مصطفى اسماعيل على48319
7658.5############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةمحمد ابو الوفا محمد احمد48320
7360############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةمحمد احمد على احمد48321
7760############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةمحمد ايمن احمد محمد48322
4745############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةمحمد عبد النعيم محمد اسماعيل48323
4637############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةمحمد محمود ثابت حافظ48324
5047############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةمحمود الشازلى السيد احمد48325
5050############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةمحمود جالل حمد احمد48326
6051############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةمحمود سليمان محمد احمد48327
6451############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةمصطفى مجدي محمد محمد48328
5753############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةمعاذ على محمد احمد48329
7059############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةهشام عبد الحميد محمد احمد48330
7760############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةاالء احمد الغليض محمد48331
7559############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةاميره رجب ابراهيم محمد48332
7658############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةايمان ياسر السيد احمد48333
7860############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةايه رشوان الديب احمد48334
7454############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةايه عبد هللا محمد محمود48335
7553############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةايه عبد الناصر محمد مصطفي48336
6857############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةتغريد ابو المجد عثمان محمد48337
5750############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةثريا سمير شهدى سرجيوس48338
ش48339 7558############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةجيهان عرفه احمد دروي
6553############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةخلود اسماعيل ابراهيم محمد48340
6753############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةرحيمه حسانين ابو المجد حسانين48341
4030############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةروحيه عبد الحكم محمد احمد48342
هام عبد الناصر عمر محمود48343 7660############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةري
7456############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةساره السيد محمد عبد الظاهر48344
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7960############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةسندس عصام محمد عثمان48345
7858############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةشفاء عبد الناصر محمد مصطفى48346
7359############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةشيماء وائل حسين محمد48347
7652############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةعبير محمود محمد محمود48348
5543############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةكرستين حربى لطفى جورجيوس48349
7757############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةلبنى عبد الحفيظ عمر محمد48350
7758############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةمنار عبد الرحيم عبد الباقى عمر48351
4854############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةمنار محمد نورالدين محمد48352
7355############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةمنه وليد احمد صديق48353
7960############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةنائله ابو الوفا احمد على48354
7960############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةندى ابو الوفا محمد عبد الفتاح48355
راهيم محمد على48356 78.559.5############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةنرمين اب
7251############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةننسى هانى ويصا بشرى48357
6453############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةنورا امام محمد عبد الرحمن48358
7759.5############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةنورا طلعت عبد الرؤف محمود48359
7155############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةنورا محمود مصطفى محمد48360
5857############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةنورهان ابراهيم احمد احمد48361
8058.5############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةنورهان الضبع ابوبكر محمد48362
7258############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةنورهان صديق هاشم صديق48363
7656############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةنورهان محمود عبد الاله محمد48364
8059############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةهبه صالح احمد يوسف48365
6353############دار السالماوالد يحيى قبلى االعدادية المشتركةياسمين حسن محمد احمد48366
7158############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةاحمد رفعت محمود على48367
5749############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةاحمد محمد محمود احمد48368
6153############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةادهم بهاء السيد محمد48369
6552############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةامام محمد احمد سليمان48370
6655############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةبالل الضبع اسماعيل حسن48371
7156############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةتبارك السيد احمد اسماعيل48372
7155############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةحسام انور حليم محمد48373
6655############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةدانى هانى لوندى عبد المسيح48374
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اد عامر ثابت اسماعيل48375 7356############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةزي
7454############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةزياد يوسف على يوسف48376
6154############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةضياء السيد احمد سليمان48377
4840############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةعبد الحكم عزت عبد الحكم محمد48378
7057############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةعبد الرحمن ثروت محمد السيد48379
5546############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةعرفه على حسين احمد48380
4234############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةعلى عبد العليم على عبد الرحمن48381
7357############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةعمر الضبع محمد احمد الصغير48382
6955############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةكيرلس اسد سليم لوندى48383
5454############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةمحمد اشرف احمد محمد48384
6555############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةمحمد الضبع محمد حسن48385
6248############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةمحمود شحات محمد على48386
4434############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةمحمود عالء الدين على مصطفى48387
7560############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةمحمود محمد محمود عبد الرحمن48388
5451############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةمينا امير قاعود جاد48389
5452############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةيوسف محمود يوسف احمد48390
7353############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةاشرقت ابو المجد على احمد48391
7255############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةافنان حسن يحى احمد48392
7251############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةايمان يحى على احمد48393
6249############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةايه عبد الحميد احمد على48394
7556############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةجيداء محمد على حسين48395
5954############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةداليا وجيه فتوح ميخائيل48396
6152############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةدعاء حسامى محمد على48397
7956############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةدنيا بهجت رفعت على48398
6351############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةرانيا ثروت السيد حسين48399
6657############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةرانيا فيصل عز الدين عبد الاله48400
5640############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةرباب زين العابدين يوسف حسين48401
7658############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةرحمه السيد مرعى احمد48402
7457############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةشاهيناز محمد حسن محمود48403
7859############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةشهد اسماعيل عبد الحميد احمد48404
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7758############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةشهد شعبان محمد على48405
7959############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةشيماء السيد محمد حسن48406
6451############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةكرستينا فايز وهيب صادق48407
8060############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةمرام عمر احمد سليمان48408
6552############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةمنار على يونس امين48409
7658############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةموده على حسين احمد48410
7155############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةهدير السبع خيرت عبد النعيم48411
7556############دار السالمنجع الغرقان للتعليم االساسى االعداديةهمت رمضان فايز احمد48412
7353############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةاحمد خالد احمد توفيق48413
6452############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةاحمد محمد حافظ احمد48414
7658############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةاسامه محمود عبده احمد48415
4832############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةاسماعيل محمود حشمت محمد48416
7754############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةامين الديب امين محمد48417
6541############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةايهاب حامد محمد محمد48418
6143############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةبسام حمدى محمد حنفى48419
6051############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةحمدى شبيب فتحى حمدى48420
4030############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةرمضان اسعد رمضان عمر48421
6040############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةسالم حسنى عبد الحميد محمد48422
6546############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةسيد محمد عبد الحميد فؤاد48423
5439############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةصادق عابد صادق نورالدين48424
5035############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةعبد هللا حاتم احمد سالمان48425
5540############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةعبد هللا عبد الرحيم عبد المبدى اسماعيل48426
س محمد48427 4734############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةعالء خميس ادري
5041############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةعماد احمد عبد الاله عبد الرحمن48428
7448############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةعمر احمد محمد عبد المبدى48429
6547############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةعمر خالد محمد احمد48430
6651############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةفهد محمد عبد هللا محمود48431
6339############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةكرم عابدين احمد شيبه الحمد48432
5645############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةكريم ابراهيم احمد محمد48433
4130############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةكريم محمد ابو المجد خضرى48434
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7748############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةماجد حماده كامل فهمى48435
6148############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةمحمد احمد على ادم48436
5545############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةمحمد احمد محمد محمد48437
5643############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةمحمد االيمن شوقى سليم48438
4331############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةمحمد بدوى نورالدين بدوى48439
7547############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةمحمد سعداوى العريان احمد48440
4731############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةمحمد صادق على حمدى48441
5740############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةمحمد عبد الخالق عبد الستار شاكر48442
5340############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةمحمد لطفى عمر ابوسريع48443
4130############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةمحمد محمود محمد مدنى48444
7860############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةمحمود شربلى محسن محمد48445
7145############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةمحمود عبد الاله فاوى سليمان48446
6653############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةمصطفى ظريف احمد محمد48447
5948############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةهانى شحات عمر صادق48448
5445############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةهانى محمود احمد محمد48449
4836############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةوليد الجارح رفعت عبد المريد48450
5938############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةيوسف شعبان عبد المنطلب على48451
5040############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةيوسف عبد الاله عالم احمد48452
6951############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةاحسان فهمى شكرى فهمى48453
7250############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةاسراء صبرى محمد شمدين48454
6845############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةاسماء سالم احمد مصطفى48455
6946############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةاسماء عبد الحميد حسن محمد48456
6045############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةاصاله صابر حمدى عالم48457
6139############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةامل حاتم محمود احمد48458
6244############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةامل محمد سالمه البدرى48459
6446############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةاميره عبد الراضى محمد عباس48460
5538############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةانجى خالد محمود احمد48461
5741############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةايمان السيد محمد احمد48462
6544############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةايه محمد ابو الوفا احمد48463
5642############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةبسمه عبد الباسط عبد الرحمن عثمان48464

(1051)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7151############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةبوسى حاتم ماهر ابو الفضل48465
5534############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةتهانى عبده محمد احمد48466
6751############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةجيهان ناصر محمد احمد48467
6146############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةحنان عبد الهادى محمد عباس48468
7456############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةدينا محمد صبرى احمد48469
7258############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةراندا محمد احمد محمد48470
5845############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةراندا محمد كامل محمود48471
7055############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةرانيا عزت كمال على48472
7558.5############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةريهام عالء محمد السيد48473
هام محمود احمد حمدى48474 6458############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةري
6255############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةزينب ثابت ابو الوفا على48475
7552############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةساره سيد ابو الحمد عبد الحى48476
6545############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةساره محمد عبد الاله عبد الرحمن48477
7253############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةسهام حسين عبد المبدى اسماعيل48478
4143############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةشاديه احمد محمد محمد48479
7052############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةشيماء عبد الرؤف شحات فراج48480
5845############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةصابرين نادى فراج محمد48481
5349############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةصباح ثروت محمد احمد48482
4848############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةعايده العريان حمدي محمد48483
4750############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةغاده زكريا محمد عبد اللطيف48484
6556############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةغاده لطفى احمد حسين48485
4540############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةفاطمه رفعت محمد حسن48486
4940############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةكريمان احمد فؤاد محمد48487
5348############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةكريمان شحات دسوقى جاد الكريم48488
5046############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةمرفت العريان عبد الحميد محمد48489
7157############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةملك احمد عبد الهادى عبد المبدى48490
4642############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةمنى محمود محمد احمد48491
ريا محمد البدرى48492 4546############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةمياده زك
6248############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةمياده عصام الدين محمود السيد48493
6150############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةناديه حاتم النوبى عبد الرحيم48494
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7759############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةنجالء عبد المنعم احمد خضرى48495
4532############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةنعمه فواز السيد فواز48496
7050############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةنهى اشرف عبد المبدى محمد48497
5846############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةنورهان عبد العليم ابو المجد سالمه48498
5849############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةياسمين حسن رفعت كامل48499
6954############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةاحمد السباعى احمد سباق48500
6749############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةاحمد حامد احمد امين48501
6552############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةاحمد رفعت العربى محمود48502
6853############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةاحمد صابر محمد عبد الاله48503
6854############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةاحمد محمد محمود صابر48504
5449############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةبشار ابو المجد على محمد48505
5747############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةحماده عبد المنعم جابر سعد الدين48506
6957############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةخالد عبد العال خلف عبد العال48507
5448############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةرافت محمد عبد الموجود سليم48508
6151############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةرفعت احمد عبد المريد عبد الماجد48509
6953############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةسامح ضاحى عبد الهادى عالم48510
7053############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةسعيد اسعد محمد امين48511
7254############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةصالح محمد نصحى احمد48512
5946############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةعباس عبده محمد عباس48513
5446############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةعبد الباسط حسنى حامد احمد48514
4040############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةعبد الحميد عبد الناصر عبد الحميد محمد48515
5950############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةعبد الرحمن احمد عبد الحميد سالمه48516
5334############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةعبد الرحمن حماده احمد عبد اللطيف48517
5139############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةعبد العليم عبده محمود اسماعيل48518
5847############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةعبد الاله معوض محمد سباق48519
6148############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةعبد هللا احمد محمد امين48520
4842############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةعالء خلف ابو اليسر رايض48521
5346############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةعالء محمد عالم احمد48522
5039############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةعمر حماده النوبى فرغل48523
5850############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةعمر محمد خلف عبد العال48524
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5644############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةكرم حماده محمود مصطفى48525
5551############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةكرم عبد الباسط احمد حسانين48526
4937############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةكرم معوض محمد سباق48527
5950############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةكريم عبد الباسط احمد حسانين48528
5951############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةكريم محمد عبد الكريم ابراهيم48529
4032############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمبارك محمد مبارك احمد48530
5245############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمحمد احمد محمد محمد48531
5647############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمحمد اشرف حمزه ابو الحمد48532
5551############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمحمد العريان رشاد عبادى48533
6654############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمحمد حسن بدوى حسين48534
7255############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمحمد عادل احمد امين48535
8060############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمحمد عصام العربى عبد الرحمن48536
5241############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمحمد كليب بالل مرسال48537
4848############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمحمود الضيفى عرفه محمود48538
6445############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمحمود سعدى خليفه محمود48539
6654############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمحمود عبد الرؤوف محمد حسين48540
6441############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمحمود عوض عبد الموجود حافظ48541
5835############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمحمود محمد ابو الحمد عبد اللطيف48542
5836############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمروان ذكرى فوزى عطا48543
6943############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمروان شرقاوى ابو المجد على48544
5435############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمروان محمد عدلى حسن48545
6743############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمصطفى ايوب محمود محمد48546
ش حمدى48547 6039############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمصطفى حارس دروي
5734############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمصطفى عبده محمود احمد48548
7351############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمصطفى فوزى حسانين ابو الحمد48549
6246############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمصطفى محمود محمد ابراهيم48550
4731############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةوائل ابو المعارف عبد الحميد محمد48551
7241############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةايناس حسن عبد الاله حسن48552
7244############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةايه شبيب خليفه صافى48553
5937############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةايه محمد التايه عابدين48554
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6939############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةدعاء كليب سيف النصر احمد48555
5932############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةرقيه احمد محمد محمود48556
5838############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةساره الليبى عايد احمد48557
6039############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةسحر فتحى التقى ابو الحسن48558
5134############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةشيماء عبد البصير محمود احمد48559
7351############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةعفاف الدكتور السيد عبد الطيب48560
5736############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةفاطمه راجح حسين ابراهيم48561
6850############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةفايزه احمد خلف هللا مهران48562
5852############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمروه محمد طنطاوى احمد48563
6449############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمشيره عبد العليم جابر سعد الدين48564
6551############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمنار اسعد محمد امين48565
6651############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمنار محمود مصطفى حافظ48566
6951############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمنى عبد هللا صدقى عبد المريد48567
6954############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةمنيره نور الدين حسن محمود48568
6253############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةنجالء السعودى احمد السيد48569
5946############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةندى احمد السيد شمندى48570
6752############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةنهله عدوى فيصل محمود48571
6653############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةهبه محمد فتحى محمد48572
6953############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةهبه مروان فيصل محمود48573
7455############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينابراهيم عمر ابراهيم تمام48574
7555############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد ابراهيم راضى ابراهيم48575
79.559############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد السيد خلف هللا محمد48576
79.560############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد جمال فاروق محمد عثمان48577
8060############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد حسام احمد محمد فهمى48578
7556############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد حسام عبد الاله احمد48579
78.560############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد حسني احمد عثمان48580
8059############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد سامح صالح عبد الحميد48581
7857############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد ضياء عبد الرحيم تمام48582
8060############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد طه خلف عبد الاله48583
8060############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد عادل زكى على48584
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7858############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد عبد السالم محمد عبد الاله48585
8058############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد عز احمد محمد48586
8056############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد على ابو العال عبد الرحيم48587
8060############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد عمر سنوسي محمد المشتب48588
78.559############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد فتحى احمد محمود48589
8060############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد فوزى عباس بدوى48590
7958############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد مجدى صالح محمود48591
7760############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد محسن احمد مصطفى48592
78.559############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد محمد احمد هاشم48593
7960############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد محمد حمدى عبد الرحيم48594
7858############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد محمد خلف احمد48595
8060############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد محمد عبد الرحيم صالح48596
7759############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد محمد محمود مرسى48597
8058############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد محمود رياض السيد48598
79.560############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد محمود عبد الاله محمد48599
7957############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنيناحمد محمود محمد حسين48600
7749############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينامام عالء الدين امام محمد48601
7956############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينبهاء احمد محمد عبد الودود48602
حسام48603 الدين محمود عبد العزيز عبد 7654############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينالرحمن
7350############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينحسين ثروت رشاد على48604
7960############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينحمزه احمد محمد عبد العزيز المشنب48605
7955############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينحمزه حازم حسين حافظ48606
7758.5############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينحمزه محمود عبد الرحيم ابوطالب48607
78.559############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينخالد احمد محمد االنور48608
7757############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينزياد احمد خلف احمد48609
8060############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينزياد محمد احمد محمد48610
8060############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينزياد محمد عثمان احمد48611
اد محمود محمد محمود48612 8060############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينزي
8060############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينزياد منتصر حسين احمد48613
7858############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينسيد حمدى فتحى عبد العال ابودوح48614
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79.560############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينسيف النصر محمد سعد الدين نصر الدين48615
7959############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينضياء الدين عمر يوسف على48616
79.560############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينطارق صالح الدين جمال الدين احمد48617
7959############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينطارق ماهر محمد عبد هللا48618
8059############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد الحليم مدحت عبد الحليم شعبان48619
7255############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد الرحمن احمد سالمه احمد48620
7755############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد الرحمن احمد عبد العزيز احمد48621
7754############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد الرحمن السيد حمدان احمد48622
6744############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد الرحمن خالد جمال محمود48623
عبد48624 الرحمن عصام الدين جالل عبد 7455############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينالغفار
7658############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد الرحمن عصمت فؤاد سيد احمد48625
7456############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد الرحمن عالء بهاء الدين عبد العزيز48626
79.559############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد الرحمن على عبد الموجود نور الدين48627
79.559.5############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد الرحمن محمد احمد عبد القادر48628
79.560############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد الرحمن محمد عبد الحميد هاشم48629
79.560############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد الرحمن مظهر خلف هللا احمد48630
7960############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد الرحمن ناجح يونس محمد48631
7855############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد العزيز محمود عبد العزيز اسماعيل48632
7858############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد هللا احمد حامد ابراهيم48633
8058.5############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد هللا ايمن احمد اسماعيل48634
7959############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد هللا عالء فؤاد عبد الحميد48635
7255############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد هللا محمد علي صابر عبد المولي48636
7759############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد هللا محمد فوزى ابو القاسم48637
7956.5############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد هللا محمد كامل محمد48638
7858############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد هللا معروف محمود عبد العال48639
7957############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد هللا منتصر احمد بدوى48640
79.559############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعبد الملك محمد سيد حسن48641
7859############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعز الدين عبد الحليم رمضان محمد48642
8060############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعلى عبد الناصر منصور حامد48643
8060############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعلى محمود سامى سعد عبد اللطيف48644
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8052############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعلى محمود على عبد اللطيف48645
79.559.5############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعمار ياسر على عبد العال48646
8060############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعمر اسامه دمرانى شلقامى48647
8059############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعمر السيد عبد القادر محمد48648
78.557############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعمر طارق محيى الدين احمد48649
7960############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعمر عبد الخالق عبد الفتاح حزيم48650
7859.5############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعمر عبد الرحمن احمد حجازى48651
7757############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعمر محمد عبد الرحيم عبد القادر48652
78.560############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعمرو حاتم محمد محمد48653
7758.5############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعمرو خالد عبد الفتاح على48654
78.560############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعمرو عبد الرؤف عبد الراضى احمد48655
79.560############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعمرو فراج ابراهيم عبد هللا48656
78.560############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينعمرو محمد امام محمد48657
8060############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينفارس محمد فرغل محمد48658
7858############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينكريم حماده ابو الغيط السيد48659
79.559############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينكريم عاطف خلف عبد الحميد48660
7960############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينكريم وليد جمال محمد48661
7859############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمازن محمد صابر عبد الموجود48662
00############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد ابراهيم احمد السيد48663
7858############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد احمد بركات همام48664
7759############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد اشرف السيد محمود48665
78.559############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد اشرف شعبان محمد48666
8060############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد اشرف محمود رضوان48667
7859############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد السيد راغب عبد الحميد48668
7759############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد ايمن السيد محمود48669
7859############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد حاتم انور على48670
7859############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد خالد يوسف الزهرى48671
8060############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد شريف احمد السيد48672
7858.5############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد صبرى عبد الجابر عالم48673
7558############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد طارق محمد بكر48674
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7860############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد عامر عبد الرحيم محمد محمود48675
7859############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد عصام رمضان حشمت48676
8060############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد عصام محمد السيد48677
7656############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد عالء الدين محمد الراوى48678
79.560############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد على عبد الرحيم هاشم48679
7054############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد فاروق محمد رشدى48680
75.558############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد محمود ابو الفتوح السيد48681
76.559############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد محمود محمد جاد عليو48682
راهيم محمد48683 79.560############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد محى اب
7758############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد مدحت كماال عبد اللطيف48684
7759############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد مصطفى حسين احمد48685
7858.5############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد مصطفى محمد على48686
7558.5############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد نصر الدين محمد عبد الحميد48687
7960############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمد ياسر مازن محمد48688
7859############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمود احمد صابر يونس48689
6757############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمود السمان ابراهيم السمان48690
79.559############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمود العربى محمد ابراهيم48691
7759############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمود جاد النزهي السيد48692
78.559############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمود حمدى محمود عبد الحليم48693
7958.5############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمود رفعت سعد محمد48694
7959############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمود عاطف كامل محمد48695
7959############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمود عبد العزيز كامل عبد الهادى48696
7459############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمحمود مرسى سعد مرسى48697
7258############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمروان احمد محمد كامل48698
79.560############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمروان اسامه محمد عبد السالم48699
78.555############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمروان محمد عالم محمود48700
78.558.5############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمروان محمد كامل عثمان48701
78.558.5############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمصطفى السيد خلف هللا محمد48702
7558############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمصطفى بهاء عبد الاله عيسى48703
78.560############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمصطفى عبد العال محمود محمد48704
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7855.5############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمصطفى عرفان منصور احمد48705
7959############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمصطفى عالء عبد اظاهر سيد48706
7154############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمصطفى محمد عبد العظيم عبد الرحمن48707
7960############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمعتز محمد عبد الرحيم عبد المولى48708
7860############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينمهند محمد ضياء رجب مرسى48709
8060############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينيحيى مصطفى عشرى محمد48710
8059############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينيوسف اشرف عبد الفضيل عبد الرحمن48711
ش عبد المجيد48712 7959############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينيوسف ايمن دروي
7757############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينيوسف حازم عبد المحسن محمد48713
7859############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينيوسف خالد محمد ابراهيم48714
7257############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينيوسف راضى اسعد الهم48715
7959.5############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينيوسف عاطف السيد حافظ48716
7457############سوهاجالدعوة االسالمية الخاصة بنينيوسف عالء يوسف صحصاح48717
7959############سوهاجالدعوة االسالمية بناتاروى احمد عارف عبد اللطيف48718
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتاروى البدوى سالمه سليمان48719
78.559.5############سوهاجالدعوة االسالمية بناتاروى على فهمى محمد مغربى48720
78.560############سوهاجالدعوة االسالمية بناتاريج وائل حسن عامر48721
78.557############سوهاجالدعوة االسالمية بناتاسرا ء الحسن شيبه الحمد مراد48722
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتاسرا ء عاطف محمد احمد48723
7860############سوهاجالدعوة االسالمية بناتاالء احمد عبد العزيز سليمان48724
7560############سوهاجالدعوة االسالمية بناتامانى محمد محمود محمد48725
8059.5############سوهاجالدعوة االسالمية بناتامل عادل سعد مرسي48726
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتامنيه محمد عبد الحميد على48727
7860############سوهاجالدعوة االسالمية بناتامنيه محمد ابو النور محمد48728
8059############سوهاجالدعوة االسالمية بناتاميره بدر حميد بدر48729
7960############سوهاجالدعوة االسالمية بناتاميره محمد كامل حسن48730
7356############سوهاجالدعوة االسالمية بناتاميره محمود محمد محمد ابراهيم48731
7659############سوهاجالدعوة االسالمية بناتايثار عبده يسين السيد48732
7758.5############سوهاجالدعوة االسالمية بناتايه ابو بكر حسن محمد48733
79.560############سوهاجالدعوة االسالمية بناتايه خالد عبد العظيم عيد48734
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7859############سوهاجالدعوة االسالمية بناتبثينه وحيد محمد رفعت عبد اللطيف48735
7856############سوهاجالدعوة االسالمية بناتبسمله احمد ضاحى عباس48736
7558############سوهاجالدعوة االسالمية بناتبسمله اسامه علي بيومي48737
دين رشوان مهران48738 8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتبسمله والءال
7960############سوهاجالدعوة االسالمية بناتبسنت كمال عبد النبى محمود يوسف48739
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتتسبيح عبد الرحيم محمود احمد48740
7858############سوهاجالدعوة االسالمية بناتتسنيم شريف عبد المنعم رزق48741
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتتغريد عالءالدين حمدى خضير48742
78.560############سوهاجالدعوة االسالمية بناتتقى عماد حلمى عبد الهادى48743
7860############سوهاجالدعوة االسالمية بناتجمانه شاكر محمد شاكر48744
78.558.5############سوهاجالدعوة االسالمية بناتحبيبه محمد سمير محمد48745
7759############سوهاجالدعوة االسالمية بناتحبيبه مظهر محمود ذكى48746
8058############سوهاجالدعوة االسالمية بناتحبيبه هشام مصطفى السيد حسن48747
يد رشوان مهران48748 78.560############سوهاجالدعوة االسالمية بناتحبيبه ول
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتحنين احمد محمد عبد العال48749
7258.5############سوهاجالدعوة االسالمية بناتحنين محمود محمد عبد الحميد48750
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتخديجه يسرى عثمان عبد الرحمن48751
7551############سوهاجالدعوة االسالمية بناترانده فرج صدقى فرج احمد48752
78.560############سوهاجالدعوة االسالمية بناترحمه حازم محمد عبد الجليل48753
7959############سوهاجالدعوة االسالمية بناترقيه يسرى محمد عبد المجيد48754
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناترنا عالء محمد جابر محمد48755
7859.5############سوهاجالدعوة االسالمية بناتروان ايمن احمد ضيف هللا48756
8059.5############سوهاجالدعوة االسالمية بناتروان خالد يوسف احمد48757
7757############سوهاجالدعوة االسالمية بناتروان عالء الدين عبد المنعم محمد48758
7860############سوهاجالدعوة االسالمية بناتروان عمرو محمد خلف48759
8059############سوهاجالدعوة االسالمية بناتروان محمد احمد محمد48760
7660############سوهاجالدعوة االسالمية بناتروان وليد محمود عبد الحميد48761
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناترؤى اسامه السيد هدهد48762
دان48763 تاج محمد قرشى زي 78.559############سوهاجالدعوة االسالمية بناتري
هام حمدى ابراهيم احمد48764 78.559############سوهاجالدعوة االسالمية بناتري
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8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتريهام عالء فؤاد عبد الحميد48765
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتزهراء اشرف السيد فاضل48766
7755############سوهاجالدعوة االسالمية بناتزينب صالح هاشم عبد الحميد احمد48767
8059.5############سوهاجالدعوة االسالمية بناتزينب عبد الرحيم ابو العال عبد الرحيم48768
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتزينه عنتر عثمان ابوزيد48769
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتساره محمد كامل محمد48770
8058.5############سوهاجالدعوة االسالمية بناتساره محمد هاشم ابو العال48771
8058############سوهاجالدعوة االسالمية بناتساره محمود على محمد48772
79.558############سوهاجالدعوة االسالمية بناتسلسبيل احمد جالل حسن48773
هاب محمد على48774 8059.5############سوهاجالدعوة االسالمية بناتسلسبيل اي
8058############سوهاجالدعوة االسالمية بناتسلمى محمد احمد محمد48775
8058.5############سوهاجالدعوة االسالمية بناتسلمى مصطفى الكاشف لطفى محمد48776
7960############سوهاجالدعوة االسالمية بناتسلمي محمد السيد عمران48777
7753############سوهاجالدعوة االسالمية بناتسما محمد خلف ايوب48778
7960############سوهاجالدعوة االسالمية بناتسما محمد عبد الغفار عبد الرحمن48779
7860############سوهاجالدعوة االسالمية بناتسما وائل محمود حسن48780
7860############سوهاجالدعوة االسالمية بناتشذا شريف محمد شعبان عبد الغنى48781
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتشهد احمد حسانين عبد الكريم48782
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتشهد احمد محمد رمضان48783
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتشهد عبد الفتاح محمد احمد48784
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتشهد عرفه حسين عبد الاله48785
7960############سوهاجالدعوة االسالمية بناتشهد محمد خلف ابراهيم48786
8059############سوهاجالدعوة االسالمية بناتشهد محمود محمد محمود48787
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتشهد مصطفى محمدفتح هللا محمد احمد48788
7558############سوهاجالدعوة االسالمية بناتشهد وليد محمد لسيد48789
7557############سوهاجالدعوة االسالمية بناتشيماء نادى كامل امين48790
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتضحى محمد محمد ضياء الدين ابو الوفا48791
7559############سوهاجالدعوة االسالمية بناتعائشه مؤمن فاروق محمد حسين48792
7960############سوهاجالدعوة االسالمية بناتعهد اشرف احمد مراد48793
7556############سوهاجالدعوة االسالمية بناتفاطمه محمد على عباس48794

(1062)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

7960############سوهاجالدعوة االسالمية بناتفرح حسام الدين احمد عبد الرحمن48795
7959############سوهاجالدعوة االسالمية بناتفريده خالد محمد امين48796
7960############سوهاجالدعوة االسالمية بناتلجين احمد محمد عثمان48797
7855############سوهاجالدعوة االسالمية بناتمايا عصام محمود فهمى48798
7758############سوهاجالدعوة االسالمية بناتمرام حسين محمد عبد الرحيم48799
7759############سوهاجالدعوة االسالمية بناتمروه سمير احمد محمد48800
7958############سوهاجالدعوة االسالمية بناتمريم حسام الدين صالح عبد اللطيف48801
7859############سوهاجالدعوة االسالمية بناتمريم عالء عبد المغيث عباس48802
78.560############سوهاجالدعوة االسالمية بناتمريم محمد جمال الدين عبد هللا48803
8059.5############سوهاجالدعوة االسالمية بناتمريم محمد سعد صديق48804
78.559############سوهاجالدعوة االسالمية بناتمريم وائل فتحى السيد48805
7959############سوهاجالدعوة االسالمية بناتملك احمد حسن ابراهيم48806
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتملك عالء محمد علي48807
8059.5############سوهاجالدعوة االسالمية بناتملك عمر الفاروق حسن عبد الغنى48808
7860############سوهاجالدعوة االسالمية بناتملك محمد اسامه امين مرسى48809
7558############سوهاجالدعوة االسالمية بناتملك مصطفى على احمد48810
7757############سوهاجالدعوة االسالمية بناتملك معتوق محمد معتوق48811
78.559.5############سوهاجالدعوة االسالمية بناتملك مؤمن يوسف عبد الجواد48812
7857############سوهاجالدعوة االسالمية بناتملك هشام احمد عبد المقصود48813
7659.5############سوهاجالدعوة االسالمية بناتمنه هللا احمد مصطفى ابودهب48814
7860############سوهاجالدعوة االسالمية بناتمنه هللا صالح حامد محمد48815
7759.5############سوهاجالدعوة االسالمية بناتمنه هللا محمد محمد السيد48816
77.559############سوهاجالدعوة االسالمية بناتمنه هللا ممدوح عبد هللا سرور48817
78.560############سوهاجالدعوة االسالمية بناتمنى محمود احمد على سرحان48818
78.559.5############سوهاجالدعوة االسالمية بناتمها بخيت محمود مسعود48819
7760############سوهاجالدعوة االسالمية بناتمى عبد اللطيف محمد على48820
7959############سوهاجالدعوة االسالمية بناتندى انور محمد احمد48821
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتندى شرف حسين احمد48822
7858.5############سوهاجالدعوة االسالمية بناتندى طلعت السيد ابراهيم48823
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتندى محمد مجلى على48824
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7857############سوهاجالدعوة االسالمية بناتندى ناصر فاروق محمد48825
78.560############سوهاجالدعوة االسالمية بناتنور عمرو محمد عمر48826
8060############سوهاجالدعوة االسالمية بناتنور محمد عبد العظيم عبد المجيد48827
7859############سوهاجالدعوة االسالمية بناتنوران احمد محمود هاشم48828
78.559############سوهاجالدعوة االسالمية بناتنوران السيد عبد الجابر عبد الاله48829
8059############سوهاجالدعوة االسالمية بناتنورهان محمد محمد احمد48830
78.559.5############سوهاجالدعوة االسالمية بناتنورهان محي الدين عبد النعيم اسماعيل48831
7758############سوهاجالدعوة االسالمية بناتهنا هشام احمد فهيد48832
7657############سوهاجالدعوة االسالمية بناتهناء فتحى اسماعيل طه48833
7557############سوهاجالدعوة االسالمية بناتيارا عبد الناصر ابو الفضل ابو الدهب48834
7860############سوهاجالدعوة االسالمية بناتيسرا احمد حمدى عبد الرحيم48835
يمنى48836 عبد الناصر سيد عبد الرحيم ابو 7760############سوهاجالدعوة االسالمية بناتالحمد
ضان48837 ضان محمد رم 78.560############سوهاجالدعوة االسالمية بناتيمنى ياسر رم
7560############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةابرام فيصل فرج بولس48838
7545############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةاحمد اسامه محمود عبد الرحمن48839
7859############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةاحمد السيد احمد السيد48840
6540############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةاحمد ايمن محمد احمد48841
8059.5############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةاحمد جابر السيد احمد48842
احمد48843 حازم احمد البدري ابراهيم محمد 67.554############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةكيالني
7858.5############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةاحمد حازم احمد على مزيد48844
7759############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةاحمد حماده جاد عبد المحسن48845
7236############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةاحمد عبد الحميد محمد بكري48846
احمد48847 عبد العال محمود حسن عبد الرحمن 6737############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةالبحيرى
8059############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةاحمد فتحى احمد عبد العال48848
7958############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةاحمد محمود احمد يونس حسين48849
7860############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةاحمد ممدوح على عباس48850
77.560############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةاحمد منصور احمد دياب شكيوى48851
7760############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةاحمد هيثم محمد محمد عبد الحافظ48852
7657############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةاسالم احمد كمال الدين مشهدى48853
6551############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةاسالم احمد يونس احمد48854
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059.5############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةاسالم عادل عبد العال محمد48855
7559.5############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةانس احمد رياض عز العرب48856
7050.5############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةاياد محمود محمد بدوي48857
7860############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةبافلى عماد اندراوس سعد48858
7758############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةبيشوى امير فتحى امين48859
7560############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةتوماس اشرف فؤاد زكي48860
7455############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةجالل محمد جالل احمد48861
77.560############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةحازم ناصر محمد السيد حنفى48862
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةخالد امين محمد صبحى امين قرامان48863
78.560############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةرائف ناصر عشرى سليمان48864
79.559############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةزياد احمد كمال تامر48865
7458.5############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةزياد نادر محمد احمد48866
78.557.5############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةسامى جمال سامى برسوم48867
7860############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةشادى شريف عبد الحميد محمود48868
79.560############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةشريف محمد فوزى عبد الرحمن48869
7958############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةصابر محمد صابر محمد48870
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةصالح محمد محمد سليمان على48871
7758.5############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةعبد الرحمن احمد حمدى محمود48872
78.560############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةعبد الرحمن حاتم سالم عبد العليم48873
دين محمد رضوان48874 7559.5############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةعبد الرحمن ضياءال
7755############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةعبد الرحمن عمر فتحى ثابت عبد الحميد48875
7960############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةعبد هللا اشرف احمد السمان48876
79.560############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةعبد هللا حسام امين عبد الجليل العار48877
78.557############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةعبد هللا عصام ضاحي محمد48878
7859.5############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةعبد هللا علي محمود السيد48879
7860############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةعلي اشرف محمد السيد48880
78.560############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةعمر احمد حسن على على48881
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةعمرو خالد راشد محمد48882
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةعمرو عادل ابو الدهب عالم48883
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةعمرو عبد الحميد احمد نجدي48884
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79.560############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةكريم محمد عبد النعيم عبد اللطيف48885
79.559.5############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةكريم مؤمن عبد المحسن عبد الرحمن48886
7858############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةلؤى وائل محمد عزت عبد المجيد48887
7558.5############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةلؤي منتصر محمد محمود48888
78.559############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمحمد احمد محمد اسماعيل48889
7258############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمحمد احمد منصور فهمى48890
7860############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمحمد ايمن احمد عبد الحافظ48891
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمحمد بركات محمد محمود احمد48892
7758############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمحمد بكير حامد حنفي48893
77.560############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمحمد بهاء السيد عبد الرحيم السيد48894
محمد48895 حازم احمد البدري ابراهيم محمد 7758############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةكيالني
7456############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمحمد خلف محمد عبد الموجود السيد48896
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمحمد عصام الدين سالم مرسى48897
6946############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمحمد عالء الدين احمد عبد الهادي بكري48898
7459.5############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمحمد فؤاد حافظ دياب48899
7959############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمحمد نبيل جابر اسماعيل48900
8058############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمحمد هشام محمد احمد48901
8059############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمحمد ياسر عبد الموجود محمد48902
7854############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمحمود احمد كمال الدين مشهدى48903
محمود48904 اشرف محمود حمدى عبد 8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةالمطلب
8058############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمحمود عادل حشمت سليمان48905
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمحمود عاطف محمود هاشم48906
يد شعبان توفيق48907 7444############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمحمود ول
8059############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمروان اسامه عبد الشافي شلقامي48908
7859############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمصطفى معتز محمد محمد48909
7657############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمصطفي احمد صابر السيد48910
8059.5############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمصطفي اسعد محمد خلف48911
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمصطفي رفعت محمد محمد عبد العال48912
78.560############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمصطفي محمد انور محمود48913
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمصطفي مؤمن عبد الفتاح حبارير48914
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8058############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمهاب تمام امين حلمي48915
7752############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةهاشم عاطف هاشم على48916
7960############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةهشام جابر فتحى عبد الرحمن48917
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةهشام عبد الحميد طه عبد الكريم48918
7960############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةيحى هانى عيد اسماعيل48919
7759############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةيوسف اسامه وليم دوس48920
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةيوسف بهاء الدين عبد الراضى عثمان48921
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةيوسف هشام احمد حجازى48922
78.560############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةاروى محمد رجب بخيت48923
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةاسماء عماد الدين محمد فرغلى48924
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةامنيه احمد صديق رزق48925
8058.5############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةاميره محمد فاروق محمد بديوى48926
7958############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةايه سعد الدين احمد ابراهيم48927
79.560############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةبسمله محمود حسن محمد هاشم الحكيم48928
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةبسمله يسرى جوده محمد48929
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةتسنيم عبد الناصر جمال عثمان48930
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةحبيبه مجدى محمود احمد48931
7858############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةحنين احمد عبد المعطى على نور الدين48932
7346############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةحنين هشام حفناوى على48933
صطفى48934 مه جمال على م 7060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةدي
ردينه48935 راضى عبد العظيم قبيصى عبد 8059############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةالعزيز
7858############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةرنا معتز محمد امين عبد اللطيف48936
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةروان احمد عبد العظيم على حسن48937
7960############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةروان عصمت احمد حجازي48938
نا محمود حسن محمد هاشم الحكيم48939 79.558.5############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةرودي
8059.5############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةرؤى طارق احمد عبد الرازق محمود48940
ريم48941 محمد ماهر احمد عبد الرحيم 7960############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةالقاضى
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةريماس عمر احمد عبد اللطيف احمد48942
7659.5############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةسما هشام محمد عبد المجيد درويش48943
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةشذا خالد كاظم حماد48944
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7658############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةشهد احمد حموده عطيه48945
7256############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةفاطمه احمد حسن احمد48946
7657############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةماريا امين فتحي امين48947
7560############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةماريز مدحت موريس عزيز48948
7960############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمريم النسر راشد محمد48949
7960############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمريم خالد عيسى ابراهيم ابو بكر48950
7860############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمريم وحيد وليم دوس48951
7357.5############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةملك عمر محمد الحادى48952
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةملك محمد فهمى محمد48953
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةملك وائل محمد سيد48954
6852############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمنه هللا انور خلف احمد حسانين48955
79.560############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةمنه هللا صالح الدين خليفه احمد48956
6457############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةنادين ايمن محمود مرسى محمد48957
7960############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةنادين على موسى على48958
7960############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةندى اسماعيل محمد هدهد48959
7759############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةنور احمد صالح عبد الحميد48960
7052############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةنيروز عصام محمد ابراهيم48961
7760############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةهاجر مجاهد عبد الصبور مجاهد حسن48962
7759############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةهانيا حازم على محمود محمد48963
8060############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةهنا ايمن عبد الفتاح محمد48964
ب مرسي احمد48965 7860############سوهاجضيف هللا الخاصةابراهيم ممدوح رج
75.559############سوهاجضيف هللا الخاصةزياد ايمن محمد حسن حسين48966
78.560############سوهاجضيف هللا الخاصةعبد هللا احمد توفيق عبد المولي48967
7160############سوهاجضيف هللا الخاصةعبد هللا مختار عبد المحسن ابراهيم48968
7760############سوهاجضيف هللا الخاصةعلى ايهاب على حسين48969
7560############سوهاجضيف هللا الخاصةيس محمد صبيح بسيط صبيح محمد48970
78.560############سوهاجضيف هللا الخاصةاروى محمد محمود يوسف48971
7560############سوهاجضيف هللا الخاصةتسنيم اسامه عبد الفتاح محمد48972
7360############سوهاجضيف هللا الخاصةجنه هللا ايمن صديق محمود حسين48973
جنى48974 محيى الدين محمد المصرى على 78.559.5############سوهاجضيف هللا الخاصةمراد
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7960############سوهاجضيف هللا الخاصةروان عاصم عثمان علي48975
نا هاني عبد الوهاب محمد48976 7658.5############سوهاجضيف هللا الخاصةرودي
7760############سوهاجضيف هللا الخاصةساره حسن تمام محمود48977
7760############سوهاجضيف هللا الخاصةسما السيد مصطفى على48978
8060############سوهاجضيف هللا الخاصةفاطمه احمد محمدامين احمد48979
7558.5############سوهاجضيف هللا الخاصةفيرونيكا رامى نصيف انسى48980
7659.5############سوهاجضيف هللا الخاصةلوجين وائل حمدى موسى محمد مبارك48981
7860############سوهاجضيف هللا الخاصةمنه هللا خالد محمود مكي48982
8060############سوهاجضيف هللا الخاصةميروال جميل فهمى ناظر48983
8060############سوهاجضيف هللا الخاصةنوران ايمن محمود محمد48984
760############سوهاجايليت سكولز الدوليةاحمد محمد يوسف عبد الفتاح مصطفى48985
790############سوهاجايليت سكولز الدوليةتونى هانى حليم ابراهيم48986
78.50############سوهاجايليت سكولز الدوليةزياد محمد يحيى عبد الحافظ48987
670############سوهاجايليت سكولز الدوليةعبد الهادى اسالم احمد عبد الاله48988
720############سوهاجايليت سكولز الدوليةعمرو خالد عبد الجابر عبد الرحيم48989
730############سوهاجايليت سكولز الدوليةرؤى خالد عبد الجابر عبد الرحيم48990
720############سوهاجايليت سكولز الدوليةشروق ايمن محمود حسنين48991
79.50############سوهاجايليت سكولز الدوليةمريم ايمن محمود ابو العال48992
710############سوهاجايليت سكولز الدوليةمريم محمود عبد العزيز عبد الاله48993
750############سوهاجايليت سكولز الدوليةملك محمد حمدان عبد الرحمن48994
760############سوهاجايليت سكولز الدوليةندى طارق احمد مزيد48995
6040############سوهاجالزهور الخاصةابراهيم انور سيد ابراهيم48996
8059############سوهاجالزهور الخاصةاحمد ابوضيف محمد ابوضيف فرغلى48997
8060############سوهاجالزهور الخاصةاحمد عاطف احمد حسن48998
8060############سوهاجالزهور الخاصةاحمد عبد الواحد احمد اسماعيل48999
7552############سوهاجالزهور الخاصةاحمد كامل احمد عبد الاله49000
7052############سوهاجالزهور الخاصةاحمد محمد احمد زغلول49001
79.558.5############سوهاجالزهور الخاصةاحمد ياسر احمد السنوسى49002
8059############سوهاجالزهور الخاصةاسالم عنتر احمد عبد الحميد49003
78.560############سوهاجالزهور الخاصةالحسين محمد اسماعيل ابو رحاب49004
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7760############سوهاجالزهور الخاصةباسل محمد جالل السيد49005
7857############سوهاجالزهور الخاصةتمام عبد الرحيم تمام محمود49006
7252############سوهاجالزهور الخاصةخالد عبد العظيم حسن عبد القادر49007
7958############سوهاجالزهور الخاصةصالح نضال صالح عبد الرحيم49008
6546############سوهاجالزهور الخاصةطارق عالء محمد محمد49009
6855############سوهاجالزهور الخاصةعبد الرحمن حجازى على بخيت49010
7660############سوهاجالزهور الخاصةعبد الرحمن يحي محمد محمود49011
8060############سوهاجالزهور الخاصةعبد هللا يسرى ثابت عبد الرحمن49012
8060############سوهاجالزهور الخاصةعمرو محمد حشمت عبد الاله49013
79.560############سوهاجالزهور الخاصةكريم فرج فراج فرج49014
7950############سوهاجالزهور الخاصةمحمد ابو الدهب سعد عثمان49015
8060############سوهاجالزهور الخاصةمحمد احمد عطا عبود49016
8060############سوهاجالزهور الخاصةمحمد احمد محمد احمد رضوان49017
8060############سوهاجالزهور الخاصةمحمد خالد عبد اللطيف محمد عمران49018
8060############سوهاجالزهور الخاصةمحمد سامح حمدى حسن49019
7758############سوهاجالزهور الخاصةمحمد عبد الرحمن احمد محمود49020
7860############سوهاجالزهور الخاصةمحمد محمود محمد محمود49021
7959############سوهاجالزهور الخاصةمحمد وليد محمد حسين49022
8060############سوهاجالزهور الخاصةمحمد وليد محمد عبد الحفيظ49023
8060############سوهاجالزهور الخاصةمحمد ياسر زكى حسن على عساكر49024
8059############سوهاجالزهور الخاصةمروان عوض حافظ عبد هللا49025
8060############سوهاجالزهور الخاصةمروان مغربي مصطفي مغربي49026
7760############سوهاجالزهور الخاصةمصطفى السيد محمد ابراهيم49027
7757############سوهاجالزهور الخاصةمصطفى صالح محمد حسان محمد49028
79.560############سوهاجالزهور الخاصةمصطفى عادل احمد عبد اللطيف49029
79.560############سوهاجالزهور الخاصةمهند عارف جاد الكريم جابر49030
78.559############سوهاجالزهور الخاصةمهند ناصر عطيه احمد49031
7859############سوهاجالزهور الخاصةيوسف عالء سعد على49032
78.560############سوهاجالزهور الخاصةيوسف عمر حامد احمد49033
8060############سوهاجالزهور الخاصةاروى حسان حمدى عبد الرحمن49034
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79.560############سوهاجالزهور الخاصةاروى صدقى حامد محمد49035
8060############سوهاجالزهور الخاصةاروى ناصر محمد على49036
7860############سوهاجالزهور الخاصةاسماء مظهر دسوقى على49037
8059.5############سوهاجالزهور الخاصةامنيه حامد حماده احمد49038
8060############سوهاجالزهور الخاصةتسنيم محمد احمد محمود49039
8060############سوهاجالزهور الخاصةدنيا منتصر محمد محمد49040
79.560############سوهاجالزهور الخاصةرحاب جالل عبد الستار على49041
ريا خلف هللا صديق49042 7560############سوهاجالزهور الخاصةرضوى زك
7555############سوهاجالزهور الخاصةرميساء ايمن هاشم محمود49043
8060############سوهاجالزهور الخاصةروان احمد عبد الرازق صادق49044
7855############سوهاجالزهور الخاصةروضه احمد ابو الحمد حسن49045
8060############سوهاجالزهور الخاصةريم جالل محمود احمد49046
7860############سوهاجالزهور الخاصةريناد جمال محمد محروس49047
8060############سوهاجالزهور الخاصةريناد عمرو جمال عبد العال49048
8060############سوهاجالزهور الخاصةساره رافت عبد العال بخيت49049
7558.5############سوهاجالزهور الخاصةسلمى اسامه هاشم محمود49050
7358############سوهاجالزهور الخاصةسلمى اشرف السيد سليمان49051
79.560############سوهاجالزهور الخاصةسلمى عصام البدرى هاشم49052
7859############سوهاجالزهور الخاصةسلمى محمد حسن يسن49053
8060############سوهاجالزهور الخاصةسما حاتم ابراهيم على49054
8060############سوهاجالزهور الخاصةسما محمد عبد العال محمد عبد الرحيم49055
7959############سوهاجالزهور الخاصةشهد اسامه احمد عبد الجواد محمود49056
8060############سوهاجالزهور الخاصةفاطمه عصام حافظ عبد الحميد49057
7656############سوهاجالزهور الخاصةفايزه محمد عبد العظيم محمد49058
78.560############سوهاجالزهور الخاصةنور احمد فتحي علي49059
78.560############سوهاجالزهور الخاصةنور صالح محمدرشيد حسن49060
7557############سوهاجالزهور الخاصةنوران عالء سعد محمد محمد49061
8060############سوهاجالزهور الخاصةنورهان عبد الرحيم عبدربه صادق49062
7857############سوهاجالزهور الخاصةنيره عامر انور عامر49063
7658############سوهاجالزهور الخاصةهاجر زين العابدين ابو اليزيد محمد49064
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8060############سوهاجالزهور الخاصةهاجر ناصر محمد على49065
8059############سوهاجالزهور الخاصةياسمين احمد ابراهيم الدسوقى محمد49066
79.560############سوهاجالزهور الخاصةياسمين محمد عبد المنعم سيد49067
7458.5############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهاحمد حازم محمود شوقى49068
7858############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهاحمد ضياء الدين معبد احمد49069
77.557############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهاحمد عاصم محمد محمود49070
7058############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهاحمد عامر محمد صالح49071
77.558############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهاحمد عصام عثمان عبد الشكور49072
78.558############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهاحمد عالء عبد الراضى عبد الهادى49073
7654############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهاسماعيل يحيى عبد الحفيظ كامل49074
7757############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهباسل وليد محمد جرجاوى حسين ابراهيم49075
يم عبده49076 7657############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهتوماس جرجس ول
7058############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهحسن احمد حسن حمدون49077
7456############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهزياد احمد عماد ابو الحمد محمد فرغل49078
7154############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعبد الرحمن احمد فؤاد لبيب على49079
7458############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعبد الرحمن احمد محمد اسماعيل49080
7858############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعبد الرحمن السيد عبد العال السيد49081
7458############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعبد الرحمن امان عبد الحميد محمد49082
7860############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعبد الرحمن ايمن محمد عبد الرشيد49083
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعبد الرحمن حسن فؤاد حسين عارف49084
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعبد الرحمن عماد احمد محمد49085
76.558############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعبد الرحمن عمرو هاشم نجيب49086
7556############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعبد الرحمن محمد عبده احمد49087
عبد49088 الرحمن محمود عبد الستار عبد 7759############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهالغنى
7449############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعبد الفتاح حسن عبد الفتاح حسن49089
78.560############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعبد هللا ايمن احمد محمد49090
7450############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعبد هللا رمضان حسن على49091
7760############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعبد هللا سيد محمد احمد طايع49092
7760############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعبد هللا محمود توفيق احمد49093
7049############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعبد هللا محمود عباس على49094
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7358############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعدنان احمد عدنان احمد49095
79.560############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعلى احمد محمد عبد الرحيم49096
75.557############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعلى احمد ناصر الناظر49097
7959############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعلى حسين ابو طالب محمد احمد49098
7758.5############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعلى محمد ابراهيم فهمى49099
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعمر ايهاب سعد محمد الخياط49100
7860############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعمر بهاء محمد ابو ضيف49101
7858.5############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعمر حاتم لطفى محمد49102
7859############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعمر حسام الدين السيد عبد هللا49103
7758############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعمر مجدى خليل عبد المجيد خليل49104
7758############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعمرو محمود هاشم محمد السيد49105
8059############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهفادى جمال نجيب عطا هللا49106
7854############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهفؤاد محمد فؤاد محمد49107
7250############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهكريم احمد عبد المقصود احمد محمود49108
8057############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهكريم حمدى عبد الظاهر مزيد49109
7459############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمحمد ابراهيم خلف ابراهيم محمد49110
77.559.5############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمحمد ابراهيم عطيت هللا عبد الرحمن49111
7658############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمحمد احمد عبد المجيد احمد49112
7859############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمحمد احمد محمد احمد رشوان49113
7759############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمحمد خالد محمد احمد49114
8058.5############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمحمد صفوت رمضان محمد49115
7158############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمحمد عبيد عبد الظاهر عدس خلف49116
78.560############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمحمد على عبد الساتر على49117
7758############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمحمد نصر فؤاد امين49118
78.558############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمحمد هشام محمد الصادق49119
00############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمحمود جمال جنيدى محمد49120
7860############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمحمود خالد سالمه سليمان49121
7755############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمروان احمد احمد نور الدين سيد احمد49122
7455############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمروان محمد جالل سليم49123
7658############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمروان محمود سليمان محمد49124

(1073)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

ل محمد توفيق مصطفى49125 7651############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمروان وائ
8057############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمصطفى احمد عبد الحفيظ كامل49126
7757############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمصطفى محمود عبد العزيز على49127
7456############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمصطفى محمود عبد المغيث احمد49128
7758############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمؤمن عبد الرحيم شحات على49129
7860############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمينا ديفى حلمى سدره49130
7859############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهنور راشد عبد الحميد على49131
8059############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهيوسف احمد ابراهبم عطيه49132
8059############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهيوسف احمد عبد الراضى عبد الهادى49133
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهيوسف حمدى سعد محمد49134
7958############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهيوسف صالح الدين صالح محمود49135
7959############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهيوسف عماد الدين يوسف محمد49136
7455############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهيوسف محمود عبد الستار عبد الغني49137
7556############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهيوسف وليد احمد محمد49138
7651############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهاسراء اشرف صديق هاشم49139
7858.5############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهاشرقت ماجد فاروق محمد49140
8058.5############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهاالء ابو بكر عبد العال محمود49141
7860############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهبسمله مجدى حامد حسين عساف49142
7858############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهبسنت البدرى عبد ربه السيد49143
7859############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهتسنيم عصام محمود محمد49144
8059.5############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهحبيبه امين لظمى حمدى49145
7654############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهدانا سطوحى عبد الراضى مهران احمد49146
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهدينا احمد جاد عبد العال49147
7760############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهرانيا رمضان محمد ابراهيم49148
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهرحاب عدلى عبد المجيد عبد الرحمن49149
7860############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهرحمه وائل عزت على49150
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهرغد احمد صالح شاكر49151
7960############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهرغد احمد مصطفى احمد49152
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهروان محمد خليفه احمد49153
78.560############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهرؤى مجدى محمد امين49154
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78.560############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهرؤى محمد احمد نجيب محمد49155
78.560############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهريم ايمن شكر محمود49156
6055############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهسجود مدحت حنفى محمود49157
8059############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهسما احمد ناصر محمود حافظ49158
7859############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهسندس جمال محمد على عبد هللا49159
7959############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهشذى الطحاوى عبد النعيم ضيف هللا49160
7960############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهشهد ثابت توفيق بكرى49161
78.559############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهعلياء محمد احمد عبد الوهاب49162
78.560############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهفرح عالء جمال عبد العال49163
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهفرحه وائل كمال عبد الحميد الشريف49164
78.559############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهكنزى احمد شوقى السيد محمد زيدان49165
78.560############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمريم احمد عبد الكريم احمد49166
7759############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمريم احمد فاروق عبد المجيد49167
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمريم جمال عباس محمد49168
7960############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمريم عالء سليمان محمد49169
7860############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمريم مؤمن شعبان جاد49170
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهملك ابو الفتوح سالمه احمد49171
8059############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهملك محمد عبد الستار عبد الغنى49172
7657############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمنه هللا ابو بكر رشوان جبريل49173
8059############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمنه هللا مختار احمد عبد هللا49174
7758.5############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهمى محمو د راغب ثابت49175
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهميار احمد على عثمان49176
8059############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهميار خالد محمد حسين49177
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهنادين حازم محمود على درويش49178
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهنادين ياسر السيد خليفه عبد هللا49179
7757############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهنانسى احمد تونى الحضرى49180
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهنغم احمد عبد الرحيم عبد الرحمن حمادى49181
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهنور احمد محمد على عبد الرحيم49182
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهنورين مصطفى ثابت عبد الرحمن49183
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهنيره محمد عبد هللا محمد49184
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7860############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديههدي محمود ثابت محمد49185
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديههنا ناصر محمود ابو العال49186
7857############اخميمجيل المستقبل الخاصه االعداديهياسمين محمدعادل محمود ثابت ابوعمر49187
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصة اإلعدادية للغاتاحمد بهاء عبد الحميد عبد هللا محمد49188
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصة اإلعدادية للغاتحسن طارق حسن صديق49189
7860############اخميمجيل المستقبل الخاصة اإلعدادية للغاتمحمد حاتم البكرى محمد49190
7859############اخميمجيل المستقبل الخاصة اإلعدادية للغاتمحمد رياض السيد رياض49191
7758############اخميمجيل المستقبل الخاصة اإلعدادية للغاتمحمود حاتم محمود على محمد مبارك49192
78.560############اخميمجيل المستقبل الخاصة اإلعدادية للغاتيوسف احمد حلمى احمد رضوان49193
7860############اخميمجيل المستقبل الخاصة اإلعدادية للغاتساره خالد عبد الحميد حسين عمران49194
8060############اخميمجيل المستقبل الخاصة اإلعدادية للغاتفرح محمد ابو الفتوح حسن49195
ل الخاصةاحمد حسين فهمى امين49196 7549############اخميماحمد زوي
ل الخاصةاحمد حلمي حمدان عبد الرحمن49197 7542############اخميماحمد زوي
ل الخاصةاحمد خالد محمد عبد الرحيم49198 8060############اخميماحمد زوي
ل الخاصةبافلى انس نظير بخيت49199 6050############اخميماحمد زوي
ل الخاصةبالل وائل محمد على49200 7860############اخميماحمد زوي
ل الخاصةحسام احمد شوقى نصار49201 7859.5############اخميماحمد زوي
ل الخاصةخليفه عادل فهمى عبد القادر49202 6443############اخميماحمد زوي
ل الخاصةزياد احمد ابوضيف خفاجى49203 7858.5############اخميماحمد زوي
ل الخاصةزياد اشرف محمد عبد الرحمن49204 79.560############اخميماحمد زوي
ل الخاصةطارق اشرف عبد الستار عبد الرحيم49205 78.560############اخميماحمد زوي
ل الخاصةعبد الحميد فتحى عبد الحميد علي49206 8060############اخميماحمد زوي
ل الخاصةعبد الرحمن رمضان عمر عبد الرحمن49207 7659############اخميماحمد زوي
ل الخاصةعبد هللا اشرف رزق عبد الرحيم49208 8060############اخميماحمد زوي
ل الخاصةعبد هللا اشرف عبد الحفيظ محمد49209 7860############اخميماحمد زوي
ل الخاصةعبد ربه احمد عبد ربه محمد49210 6344############اخميماحمد زوي
ل الخاصةعلى محمد يوسف محمد49211 6550############اخميماحمد زوي
ل الخاصةعمرو عالء الدين محمد ابوشوشه49212 67.550############اخميماحمد زوي
ل الخاصةعمرو محمد احمد يوسف49213 5549############اخميماحمد زوي
رى عزيز49214 ل الخاصةفادى شنوده زك 6650############اخميماحمد زوي
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ل الخاصةمحمد احمد محمد عبد العظيم49215 8060############اخميماحمد زوي
ت صابر السيد49216 ل الخاصةمحمود راف 7759.5############اخميماحمد زوي
ل الخاصةمعاذ احمد االمير السيد49217 7758############اخميماحمد زوي
ل الخاصةاسماء عبد الحميد فهمى السيد49218 7654############اخميماحمد زوي
ل الخاصةسميه عالء تاج الدين محمد علي49219 7458.5############اخميماحمد زوي
ل الخاصةهاجر العربى صديق محمود49220 7358.5############اخميماحمد زوي
7758############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات ابانوب اسحق ابراهيم قلدس49221
7859.5############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات ابانوب اشرف موريس مرقس49222
75.559.5############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات ابانوب عصام فرنسيس زارع49223
7356############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات ابانوب هانى عماد شاكر49224
79.559############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات ابانوب وفائى اسحاق حناوى49225
7858############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات احمد محمد ابراهيم الصياد49226
ب رياض49227 انو ايمن ادي 7456############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات ادري
7860############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات ارساني يسري صبحي اسرائيل49228
7960############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات امير ايمن مكرم حنا49229
8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات اندرو شوقى نبيه ايوب49230
8059.5############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات اندرو نبيل فارس مسعد49231
7960############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات اندرو يوسف اسحق مينا49232
79.560############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات باتريك ايهاب شحاته سامى49233
7760############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات باسل قدرى عبد الحميد مصطفى49234
78.560############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات بسام اكرام فرنسيس لبيب49235
7758############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات بطرس رافت صديق كامل49236
7759############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات بوال ريمون جرجس سليمان49237
79.560############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات بيشوى شفيق كامل جورجيوس49238
7660############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات بيير هاني اسعد زكري49239
8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات توماس وجدي سامي بسلي49240
78.560############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات جورج طلعت سمير جرجس49241
8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات جون هاني نصري فرج49242
س عجايبى49243 7358.5############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات جوناثان مفدى موري
7658############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات جيسون مفدى موريس عجايبى49244
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8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات دانيال ريمون زكى جبرائيل49245
7858############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات رامز ايهاب وليم زخارى49246
8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات رامى ريمون صبرى عزيز49247
7358.5############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات سامح عاطف عدلى عوض49248
7960############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات سوتير مكرم توفيق اسعد49249
78.559############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات سيفين عادل قلته شفيق49250
7659.5############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات عاطف الرومانى جابر خليل49251
7858.5############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات فادى صالح سمير ابراهيم49252
8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات فادى عماد قدرى رزق هللا49253
79.560############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات فادى محب لبان اسكندر49254
79.560############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات فادى هانى سمعان عياد49255
7960############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات فادي امير انسي فهمي49256
7860############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات فادي عماد محروص خليل49257
8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات فيلوباتير اكرم بشري صبحي49258
7860############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات فيلوباتير القس بطرس مينا سمعان49259
7454############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات كاراس اميل فؤاد ميالد49260
7859.5############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات كيرلس ايمن كمال كامل49261
7858.5############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات كيرلس جرجس لطفى وهيب49262
79.560############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات كيرلس سمير خليل كراس49263
6551############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات كيرلس شنوده صديق رزق49264
8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات كيرلس فؤاد مترى عطيه49265
7353############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات كيرلس ماجد بساده عزيز49266
7756############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات كيرلس مجدى عزمى مساك49267
79.559############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات كيرلس وصفى سعد عوض49268
79.560############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات كيفن ايمن زكرى لبيب49269
7859.5############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات مارسلينو ماجد طلعت راغب49270
7460############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات مارك جورج لوقا يؤنس49271
8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات مارك عادل اخنوخ شاكر49272
8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات مارك مشيل راشد برسوم49273
7558############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات ماريو اسامه ميخائيل القس جورجيوس49274
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79.560############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات مايكل ريمون ظريف لمعى49275
7858############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات معاذ فرج عبد الحميد على49276
8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات ميشيل نبيل نظير بساده49277
7960############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات مينا اسامه صابر جالس49278
8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات مينا اشير انور فتحى49279
7260############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات مينا ايمن وليم مليكه49280
7660############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات مينا باسم جمال سليمان49281
7960############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات مينا جرجس ثابت زخارى49282
7557############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات مينا عاطف شفيق كندس49283
7256############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات مينا عماد جميل امين49284
7960############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات مينا هانى كميل لمعى49285
6349############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات وليد وحيد عبد السيد حيد49286
7860############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات يسى ايليا وهيب سعد49287
7759############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات يوحنا امجد يوحنا جادهللا49288
7659.5############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات يوسف اشرف صالح فرح49289
7860############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات يوسف سامح ادوارد فيليب49290
79.560############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات يوسف فيليب فخرى بشاره49291
7959############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات ايمى باسم شهاب الدين نجيب49292
7856############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات جولى اميل سمير اسناوى49293
8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات جوى وجيه قط عبده49294
7959.5############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات جويا ماجد ثروت عزمى49295
7760############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات دنيا ايمن سمعان عياد49296
س مؤمن ثابت تاوضروس49297 7958############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات دوري
يان49298 رى دم 8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات روز طلعت زك
8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات روفان اسامه فؤاد حنا49299
7758############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات ساره اكمل انور جرجس49300
7960############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات ساندى اسامه ادوار لبيب49301
7558.5############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات سما اسامه صالح ناشد49302
8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات سما اشرف خيرى مسعود49303
8059.5############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات سندس ايمن حسن علي49304
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78.559.5############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات فبرونيا فريد نصرهللا حنا49305
6440############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات كاترين مينا صفوت فريز49306
7657############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات كارن سعيد تامر سعيد49307
8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات كارين كرم اديب عزت49308
8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات كارين يوسف كامل اسكاروس49309
مون كامل جندى49310 8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات ماجى ري
ا اشرف جوهر فرج49311 8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات مادون
ينا جوزيف صليب ميخائيل49312 7258############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات مارت
8060############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات ماريا اشرف نعيم لبيب49313
7858############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات ماريا رومانى تامر خيله جورجى49314
7459############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات مارينا اشرف حلمى سولاير49315
7560############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات مريم اسحق الفى جبره49316
7353############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات مريم القس لوكاس نادى دانيال49317
79.560############اخميمعربى/ السالم الخاصه للغات نوران حازم السيد محمود49318
8060############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثراندرو جورج عبد هللا سعد49319
7960############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثربافلى مدحت بشاى جميل49320
79.560############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثربيير عماد عدلى زكى49321
8060############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثرتوماس ايهاب ضيف عازر49322
7259.5############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثرجمال مصطفى جمال لبيب49323
78.560############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثرجون نشات نجيب مسعود49324
78.560############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثرديفيد نشات نجيب مسعود49325
7860############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثررامز سامح فارس زارع49326
78.559############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثرسيف ايهاب فرنسيس لبيب49327
7860############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثرشادى اسامه جرجس فوزى49328
7860############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثركارل رامى مسعد نخله49329
7759############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثركيرلس اسامه عزمى حبشى49330
79.560############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثركيرلس جرجس سعيد بسطا49331
8060############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثرمارك يوحنا ممدوح رياض49332
79.560############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثرمحمد طارق محمود محمد49333
78.560############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثرمينا عاطف بشته فهيم49334
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8060############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثرمينا عماد منير صبحى49335
8060############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثرايمى وجيه نصحى حلمى49336
7660############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثربارثينا ايمن موسى نان49337
7759.5############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثربيتى اشرف صموئيل جريس49338
8060############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثرجاسمين شريف عزت سعد49339
8060############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثرجولى امجد تقاوى لوقا49340
8060############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثرساندرا هانى صديق زكرى49341
8060############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثرسيلينا اسامه ثروت لطيف49342
7859.5############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثركلوديا صمويل صادق قديس49343
7660############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثرلورين هانى وليم فوزى49344
8060############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثرماريا عزت ثابت عبد النور49345
هاب سامى تامر49346 8059.5############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثرميروال اي
79.560############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثرميروال عماد فؤاد ميالد49347
7960############اخميمالسالم الخاصه للغات بحى الكوثرنانسى طلعت عدلى سعيد49348
78.560############اخميمالمناهل الخاصة للغاتابو بكر محمد محمود يوسف49349
7856############اخميمالمناهل الخاصة للغاتاحمد عز الدين عثمان محمد49350
7552############اخميمالمناهل الخاصة للغاتاحمد محمد حسن احمد49351
6542############اخميمالمناهل الخاصة للغاتاحمد محمد سمير سليم49352
7653############اخميمالمناهل الخاصة للغاتاحمد محمد مصطفى عباس49353
7757############اخميمالمناهل الخاصة للغاتاحمد محمود نصرالدين عبد الاله49354
7144############اخميمالمناهل الخاصة للغاتاحمد نصرالدين السيد محمد49355
7854############اخميمالمناهل الخاصة للغاتاحمد وليد مختار السيد49356
7353############اخميمالمناهل الخاصة للغاتاسامه احمد هارون احمد49357
6347############اخميمالمناهل الخاصة للغاتاسامه ايمن عالم السيد49358
7655############اخميمالمناهل الخاصة للغاتاسامه محمد على شحاته49359
78.557############اخميمالمناهل الخاصة للغاتحمزه احمد نور الدين عبد العزيز49360
7458############اخميمالمناهل الخاصة للغاتحمزه محمد محمد دياب49361
7557############اخميمالمناهل الخاصة للغاتزياد محمد فاروق علي49362
7452############اخميمالمناهل الخاصة للغاتسامى عادل سامى تامر49363
7955############اخميمالمناهل الخاصة للغاتسيف الدين احمد اسماعيل ابراهيم49364
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6042############اخميمالمناهل الخاصة للغاتشرف جاد شرف الدين نور الدين49365
4738############اخميمالمناهل الخاصة للغاتشريف حماده صديق محمد49366
7853############اخميمالمناهل الخاصة للغاتطارق صابر عبد الحميد عبد الكريم49367
7750############اخميمالمناهل الخاصة للغاتعبد الرحمن حمدان عبد المعبود مرعى49368
7043############اخميمالمناهل الخاصة للغاتعبد الرحمن وائل راغب عبد الرحيم49369
6849############اخميمالمناهل الخاصة للغاتعبد هللا محمود ابو الفتوح على احمد49371
7959############اخميمالمناهل الخاصة للغاتعمرو منتصر محمد عبد الاله49372
7856############اخميمالمناهل الخاصة للغاتكريم صابر السيد ناصر49373
8060############اخميمالمناهل الخاصة للغاتكريم وسيم فاضل زكى49374
5840############اخميمالمناهل الخاصة للغاتمارك ايمن سفين شكري49375
7549############اخميمالمناهل الخاصة للغاتمحمد ابراهيم محمد صبحي49376
7756############اخميمالمناهل الخاصة للغاتمحمد الديب احمد ابراهيم49377
7653############اخميمالمناهل الخاصة للغاتمحمد جالل كامل قاسم49378
7757############اخميمالمناهل الخاصة للغاتمحمد حسام فؤاد عباس49379
6241############اخميمالمناهل الخاصة للغاتمحمد حمدى على صابر49380
6644############اخميمالمناهل الخاصة للغاتمحمد خالد علم الدين احمد49381
6342############اخميمالمناهل الخاصة للغاتمحمد صالح الدين محمد حسن49382
6948############اخميمالمناهل الخاصة للغاتمحمد عاطف محمد السيد49383
7956############اخميمالمناهل الخاصة للغاتمحمد فراج محمد عبد الغنى49384
7555############اخميمالمناهل الخاصة للغاتمحمد فيصل ابراهيم عبد اللطيف49385
78.559############اخميمالمناهل الخاصة للغاتمحمود جمال صديق ادم49386
7550############اخميمالمناهل الخاصة للغاتمحمود عبد العزيز على عبد العزيز49387
6743############اخميمالمناهل الخاصة للغاتمحمود ياسر ابو الوفا عبد المجيد49388
78.556############اخميمالمناهل الخاصة للغاتمصطفى صالح سالم احمد49389
7757.5############اخميمالمناهل الخاصة للغاتمصعب اشرف محمد احمد49390
7854############اخميمالمناهل الخاصة للغاتمنذر عيد الديب محمود49391
7447############اخميمالمناهل الخاصة للغاتيحيى جمال حامد حفنى49392
7759############اخميمالمناهل الخاصة للغاتيحيى رزق احمد ابو العزم49393
7548############اخميمالمناهل الخاصة للغاتيوسف احمد ناصر محمد49394
7854############اخميمالمناهل الخاصة للغاتاالء كحالوي رضوان ابودوح49395
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78.560############اخميمالمناهل الخاصة للغاتالزهراء احمد خلف عبد الراضى49396
7855############اخميمالمناهل الخاصة للغاتامنيه ايمن عالم السيد49397
78.558############اخميمالمناهل الخاصة للغاتامنيه خالد اسماعيل محمد49398
7755############اخميمالمناهل الخاصة للغاتبسمله ايمن سيد احمد انور مسيل49399
7558.5############اخميمالمناهل الخاصة للغاتجونيت محروس صديق بباوى49400
7851############اخميمالمناهل الخاصة للغاتحبيبه محمود فيصل عبد المقصود49401
78.557############اخميمالمناهل الخاصة للغاتسلمى حسن السيد عبد العزيز49402
7656############اخميمالمناهل الخاصة للغاتسلمى عبده كامل ثابت49403
7845############اخميمالمناهل الخاصة للغاتشروق احمد ايهاب محمد49404
7246############اخميمالمناهل الخاصة للغاتشهد احمد ناصر ابو العال49405
7549############اخميمالمناهل الخاصة للغاتشهد حنفى محمود احمد49406
7548############اخميمالمناهل الخاصة للغاتشهد عادل السيد محمود49407
8057############اخميمالمناهل الخاصة للغاتماريان ايمن فهمى زكرى49408
7656############اخميمالمناهل الخاصة للغاتمريانا ميالد فوزى فخرى49409
78.558############اخميمالمناهل الخاصة للغاتمريم عربى حماده احمد49410
6843############اخميمالمناهل الخاصة للغاتملك السيد محمود عبد العال49411
7552############اخميمالمناهل الخاصة للغاتملك حمدى على صابر49412
7848############اخميمالمناهل الخاصة للغاتهاجر محمد على احمد49413
79.559.5############اخميمالمناهل الخاصة للغاتهند وحيد على السيد49414
78.556############اخميمالمناهل الخاصة للغاتياسمين محمد على درويش49415
7860############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةاحمد على احمد شحاته49416
7457############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةجمال عبد الناصر حسين فرغل49417
7758.5############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةرامى وائل محمد احمد49418
7557############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةزياد عالء محمد محمود49419
7253############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةعبد العزيز احمد السندى هندي49420
5853############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةعصام محمود محمد محمود49421
7255############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةعلى حسن عبد القادر عبد العال49422
7058.5############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةمحمد احمد رشاد احمد49423
7758############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةمحمد اشرف محمد عبد السالم49424
7158############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةمحمد مهران محمود حسن49425
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7959############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةمحمد وائل محمد اسماعيل49426
ف49427 7452############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةمختار ايمن سعد معرو
77.559############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةمصطفى محمود فتحى احمد49428
6453############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةمصلح مكرم مصلح سالمه49429
6155############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةناصر جمال محمد محمود49430
8060############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةامل حسين يوسف اسماعيل49431
6960############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةايه امام عبد الجواد همام49432
7860############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةبسمه احمد شوقي عثمان49433
7860############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةدعاء فيصل احمد يونس49434
7557############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةنوران محمد محمود محمد49435
8060############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةهنا حسام الدين موسي ابوضيف49436
78.560############ساقلتةتكنولوجى سكول الخاصةياسمين اسامه عبد الحفيظ محمد49437
7756############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةاحمد عادل عبد الفتاح محمد49438
7556############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةاحمد عارف احمد اسماعيل49439
7956############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةاحمد عاصم احمد محمد49440
7855############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةاحمد عصام الدين عمر محمد49441
6856############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةاحمد علي احمد علي49442
7354############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةالسيد عبد الاله السيد عبد العال49443
8060############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةانس محمد السيد محمد49444
7954############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةبدر عماد ماحي عبد الحميد49445
7752############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةحازم صالح على محمد49446
6653############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةحسام الشاذلى جابر السيد49447
76.556############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةحكيم احمد محمد احمد49448
8056############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةشاكر محمد شاكر اسماعيل49449
8059.5############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةشوكت احمد حسن احمد49450
8060############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةعادل حسين محى الدين محمد49451
7860############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةعبد الرحمن احمد صبره همام49452
7759############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةعبد الرحمن السباعى احمد توفيق49453
8059.5############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةعبد الرحمن السيد احمد السيد49454
7255############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةعبد الرحمن ريحان محمد عبد الرحيم49455
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ي محمد49456 8059############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةعبد الرحمن شحاته دكرون
79.560############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةعبد الرحمن محمد احمد جاد49457
8060############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةعبد الصمد حفني احمد عبد الرحيم49458
7257############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةعبد هللا السيد محمد حسن49459
7758############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةعبد هللا حسن رفاعى خليفه49460
7659.5############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةعبد هللا سليم كامل احمد49461
7860############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةعثمان احمد محمود محمد49462
7657############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةعفيفي هالل محمود احمد49463
دين على احمد49464 7660############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةعلى عمادال
8060############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةعلى وليد عبد الجواد محمد49465
7760############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةعلي عبد الخالق محمد جميل49466
7760############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةعمرو القرشى عايد هنداوى49467
7259############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةفكار عبد النافع حشمت حافظ49468
7560############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةمحمد احمد الضبع عبد الهادى49469
8060############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةمحمد االنصارى احمد محمد49470
8060############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةمحمد السبع عبد العزيز محمد49471
7857############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةمحمد بيومى حافظ محمد49472
8059############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةمحمد جابر عبد الفتاح محمد49473
7759############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةمحمد رمضان حسن حسين49474
8060############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةمحمد عادل حمدى امين49475
7558############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةمحمد عبده محمد علي49476
8060############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةمحمود السيد فاضل السيد49477
7256############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةمحمود سمير شاكر اسماعيل49478
7456############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةمشعل رشاد خلف همام49479
7559.5############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةمصطفى محمد كمال محمد49480
7858############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةمصطفى هاشم صابر على49481
7859############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةمصعب مازن ثابت على49482
7658############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةمنصور فراج السيد محمد49483
7458############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةهشام احمد حمدى امين49484
8059.5############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةهشام عاطف خلف محمد49485
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7658############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةيحيي محمد ضاحي اسماعيل49486
7860############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةيوسف زين العابدين يوسف عبد اللطيف49487
6558.5############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةيوسف عادل محمد احمد49488
7859.5############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةيوسف عز الدين محمد محمود49489
7557############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةيوسف ممدوح محمد عبد الرحيم49490
8060############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةيوسف ناصر فاروق محمود49491
8060############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةاسراء احمد صدقى زكى49492
7659.5############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةاسراء اشرف سعد ايوب49493
7860############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةاسراء وهبي عبد الستار عبد الحافظ49494
7859############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةاسيل مصطفى عبد الحميد محمد49495
8060############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةاالء سعودى محمود رضوان49496
7859.5############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةايناس فتحي ابو المجد عبد القادر49497
8060############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةايه عشموى حسن صديق49498
7860############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةبسمله كليب احمد محمد49499
8060############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةحنين امبابي ابوناصر عبد الاله49500
7960############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةروان عبد الرحيم على عثمان49501
7959############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةسارا محمود عطيه احمد49502
78.559############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةساره حمام عبد الستار ابو الوفا49503
7859############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةشهد محمود جالل عبد المقصود49504
7057############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةعبير السيد محمد حسن49505
8060############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةفاطمه الزهراء محمد جمعه احمد49506
8060############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةملك العارف محمد السيد49507
7858############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةمنار رمضان محمد حمور49508
7659############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةمنار محمد احمد سليمان49509
8060############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةمياده محمد ماحي عبد الحميد49510
8059.5############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةنجالء ناجح محمود صديق49511
8060############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةندي اشرف السيد عبد الرازق49512
8060############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةنريمان محمد حمام محمد49513
78.560############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةنور محمد حسنى محمد49514
7958############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةوالء همام عبد الباقى بدوى49515
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7558############دار السالمابن عطاء هللا الخاصة االعداديةياره امام حسن توفيق49516
7453############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةابوبكر خالد فضل الكريم السيد49517
7858############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةاحمد رفعت محمد احمد49518
7960############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةاحمد سمير محمود ابو العال بدوي49519
7956############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةاحمد فتحي محمد احمد49520
78.556############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةاحمد ناجح محمد حداد49521
7953############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةاسامه ياسر عبد الاله ابراهيم49522
7754############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةاسماعيل احمد الطاهر محمد49523
8058############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةاميل بهجت خليفه جندى49524
7960############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةباسم فارس مريد العبد49525
8059############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةحمدى خيرى الديب حمدى49526
7459.5############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةخالد سعد محمد موسى49527
7257############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةذكريا كمال على سليمان49528
78.557############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةريمون رومانى خليفه جندى49529
78.558############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةزياد مدد عبد المحسن عثمان49530
7559.5############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةسيف النصر احمد محمد احمد49531
7957############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةطارق العز ابو المجد احمد49532
8060############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةطالل حسنى عبيد هللا محمود49533
عبد49534 الرحمن حسام عبد الستار عبد 7959############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةالمعبود
7958############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةعبد الرحمن محمد السيد محمد49535
78.560############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةعبد الرحمن ناجح محمد حداد49536
7759############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةعبد هللا على عبد الوهاب على49537
7959############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةعبد هللا مصطفى حسن عبد الرحيم49538
79.560############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةعبد المعز خالد جبريل على49539
78.560############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةعلى عادل كمال ابو الوفا49540
7960############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةعلى محمود على مخلوف49541
78.560############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةكريم عزت محمود حداد49542
78.560############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةمحمد الضبع فاروق صادق49543
7960############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةمحمد انصاري عطيه سليمان49544
7960############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةمحمد جرحى حسن عمران49545
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8060############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةمحمد صالح فارس هنداوى49546
ح محمد49547 7858############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةمحمد عابدين راج
7860############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةمحمد عبده بخيت احمد49548
7960############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةمحمد على محمد على49549
8057############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةمحمود الضبع محمود على49550
8060############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةمروان مرزق خليفه فخري49551
7858############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةمينا جمال وادى ابو اليمن49552
8059############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةمينا كمال تدرى موسى49553
8060############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةنهاد حازم مهنى توفيق49554
7853############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةهادى محمد زكريا كامل49555
ضبع الطاهر نجار49556 8059.5############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةياسر ال
7959############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةيوسف عبد الشافى محمود حامد49557
8060############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةاالء عبده محمود جاد49558
8059############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةاميره احمد عبده صادق49559
7660############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةاميره سعودى محمد موسى49560
7857############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةايمان جمال راجح محمد49561
8060############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةجوليا وصفى ميخائيل جرجس49562
8060############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةحفصه احمد يوسف محمود49563
8060############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةدنيا محمد شاكر امين49564
8060############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةشروق سامى فاضل احمد49565
8060############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةشهد محمد طاهر محمد49566
8060############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةفبرونيا شنوده ناجى جندى49567
8060############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةكارمينا كريم الوحش خليفه49568
7960############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةمارجريت منير عطيه حزين49569
8060############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةنجالء يونس احمد خضرى49570
8060############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةندى فرج احمد على49571
8060############دار السالممدارس الرواد الخاصة االعداديةياسمين قاسم القط حسين49572
6441############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةاحمد الضبع ابو السعود احمد49573
6443############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةاحمد عبد الهادى احمد النوبى49574
8060############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةاحمد عمر احمد محمد49575
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8060############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةاسالم عاطف محمد السيد49576
8053############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةبشار عبد الرحيم يوسف محمد49577
7957############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةحسن عالء حسن على49578
7157############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةحماده البدري حمدي محمود49579
7650############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةشريف كحالوي احمد محمد49580
عبد49581 الحميد عبد اللطيف عبد الحميد عبد 6151############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةالرحمن
78.560############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةعالء حازم علي ثابت49582
78.557############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةعالء عامر محمد حسن49583
7855############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةعلي خالد حسن احمد49584
7856############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةفارس عبد السالم احمد محمد49585
8054############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةفيصل محمد السيد صابرين49586
7958.5############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةكمال اشرف كمال كامل49587
راهيم فاوى شاكر49588 8059.5############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةمحمد اب
7647############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةمحمد رجب عبد العال احمد49589
7855############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةمصطفى كامل حسن محمد49590
8059############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةمصطفى محمد محمود احمد49591
7960############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةنور السيد حسانين ابو الحمد49592
8060############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةايه رفعت معتصم عبد الرحمن49593
78.559############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةتسبيح محمود على محمود49594
78.559############دار السالممدرسة النيل الخاصة االعداديةملك صبره زغلول ابراهيم49595
7658############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتابانوب حنا حليم غالى49596
8060############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتابانوب صموئيل نظير صموئيل49597
7058############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتابرام صالح فكرى عزيز49598
7560############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاحمد اشرف رمضان احمد49599
7259############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاحمد اشرف محمد احمد49600
7460############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاحمد جادالحق مصطفى ابوليله49601
7960############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاحمد جمال عبد الرحيم محمد49602
7759############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاحمد حازم اسماعيل محمود49603
7860############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاحمد حسام حسين محمد49604
7458.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاحمد حمام احمد فرغلى على49605
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ضان قاسم49606 7658.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاحمد حمدى رم
7659.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاحمد صابر عبد المعطى احمد49607
7759.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاحمد ضاحي شعبان حسن49608
7860############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاحمد مجدى عبد المنعم عباس49609
7860############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاحمد محمد احمد امبابى49610
7660############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاحمد محمد محمود عباس49611
7260############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاحمد محمود عبد الرحيم محمد49612
7257############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاحمد مختار عبد الحميد عبد العال49613
7659.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاستيفن ايهاب ثابت تكال49614
7459############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاسحق جرجس جبره رسله49615
7658############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاسالم خلف فوزى فهمى محمد49616
6950############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاسالم محمد البدرى ابوليله49617
7356############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتافرايم عماد نبيل بنيامين49618
يم سرجيوس49619 7859.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتامير عماد ول
7457############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتانطون عمانوئيل القس باخوم خليل49620
8060############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتانطونيوس ممدوح عطيه عياد49621
7758############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتايهاب الدين احمد برقي محمد49622
7860############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتايهاب مصطفى حفنى عبد الجواد49623
7460############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتبافلى ايمن سالمه سعيد49624
7259.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتبافلى كرم سمير كيرلس49625
7359.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتبيشوى اكرام فخرى جرجس49626
7758############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتبيشوى سامح فهمى جادالكريم49627
7959############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتبيشوى يوسف عبده بشاى49628
7559.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتتوماس اشرف يوسف غالى49629
7559.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتتوماس القس سمعان راتب شحاته49630
ف عياد قلته49631 7660############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتتوماس جوزي
7358############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتتوماس نزيه عياد رفله49632
7259############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتجورج نادر جيد صموئيل49633
7558############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتجورج وصفى سعيد خله49634
7460############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتجون مدحت وهيب فرج49635
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7455############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتحازم محمد سليمان عبد المبدى49636
7760############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتخالد صالح محمد اليمنى49637
7760############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتخالد عالء حسان خلف49638
7458############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتخالد فتحى هريدى عبد الاله49639
7358.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتذياد محمود احمد عبد الحافظ49640
7157############سوهاجالنهضة الرسمية للغاترامى ايهاب مكرم ديمترى49641
ى اشرف كمال شنوده49642 6855############سوهاجالنهضة الرسمية للغاترون
اد محمود حنفى محمود49643 7559.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتزي
7660############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتستيفن صبحى عازر عبد المالك49644
7356############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتسعد محمود فراج السيد49645
7145############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتسيف الدين حماده حنفي محمود49646
7356############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتشنوده عادل شوقى اسطفانوس49647
7860############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتصموئيل نصحى عزيز مشرقى49648
عبد49649 الرحمن اشرف عبد الرحمن 6849############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتبغدادى
7759############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعبد الرحمن حاتم ابو المجد خليفه49650
7859.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعبد الرحمن حماده عبد السميع محجوب49651
7460############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعبد الرحمن طارق صالح حسانين49652
7257############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعبد الرحمن فتحى محمود عبد الاله49653
7860############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعبد الرحمن محمد عبد القادر محمد49654
7858############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعبد الرحمن محمود محمد احمد49655
6646############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعبد العزيز فراج احمد فرج49656
7760############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعبد هللا احمد حماد ابراهيم49657
7347############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعبد هللا احمد سيد محمد49658
8060############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعبد هللا احمد محمود جاد49659
7860############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعبد هللا حسن عبد الصادق عبد الحميد49660
78.558############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعبد هللا خلف محمود محمد49661
7959############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعبد هللا محمد فتحى احمد49662
7757############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعبد هللا محمود عبد الرحمن محمود49663
8059############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعصام رافت فهيم يسى49664
8060############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعلى احمد عاطف عبد الرحمن49665
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7960############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعلى محمد على عبد الحميد49666
7649############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعمر السيد محمد السيد49667
8058############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعمر خالد سيد محمد49668
7348############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعمرو ايمن كمال احمد49669
7552############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتعمرو خالد رمضان على49670
7960############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتفادى سعد فكرى جوده49671
7958############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتفادى عماد دبوس بساده49672
7960############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتفادى فايز عطاهللا هرون49673
7959############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتفادى فريد شوقى معوض49674
7960############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتفادى فريد فايق ميالد49675
78.560############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتفام جرجس ثابت بليغ49676
7858############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتكامل حامد كامل سليمان49677
7759############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتكيرلس ايمن رياض بخيت49678
7653############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتكيرلس ثروت حنا فام49679
7658############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتكيرلس خيرى بركات مشرقى49680
7856############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتكيرلس دانيال داود جيد49681
7457############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتكيرلس طلعت فارس نسيم49682
7053############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتكيرلس عماد يوسف تاوضروس49683
7146############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتكيرلس ماجد حلمي توفيق49684
7659.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتكيرلس ميالد منير نصيف49685
7759############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتكيرلس هانى فتحى ايوب49686
7959############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتكيرلس ياسر لوزى عزيز49687
7758.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتماركو نبيل نصحي سعيد49688
7960############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمد ابو الغيط على محمد49689
79.559.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمد اسامه حسن محمد49690
7760############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمد بدوى حسنى محمود49691
79.560############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمد حسام حسين محمد49692
7959############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمد حشمت محمد السيد49693
7860############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمد حمدى مصطفى عثمان49694
7758############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمد رافت محمد عثمان49695
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7760############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمد رفعت عبد الوهاب تمساح49696
79.558############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمد رمضان عبد الهادى محمد49697
7558############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمد عبد المنعم السيد محمد49698
7558############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمد عصام محمد البدرى توفيق49699
7453############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمد عمر السيد محمد49700
7557############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمد فتحى احمد محمد49701
8060############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمد قاسم محمد احمد49702
78.559############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمد معتز مصطفى عبد الوهاب49703
7958############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمد ممدوح عبد العال احمد49704
7958.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمد وائل محمد حسن49705
7960############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمود السيد محمد عبدربه49706
6954############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمود حمدى احمد على49707
ه49708 8059############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمود رشاد على عبدرب
7053############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمود محمد عبد العاطى توفيق49709
7656############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمحمود محمد يوسف ابو الحمد49710
78.560############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمصطفى محمد رفعت عبد الغنى49711
7860############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمصطفى محمد عبد الحافظ محمد49712
8060############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمصطفى مسعود عبد الحميد مسعود49713
78.558############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمصطفى معتز مصطفى عبد الوهاب49714
6944############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمعاذ محمد عمر دردير49715
7452############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمعتز سعد صديق محمد49716
7758############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمهاب اشرف ابراهيم كمال الدين49717
78.560############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمينا رفعت نعيم شاروبيم49718
6346############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمينا رومانى فكرى مشرقى49719
7656############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمينا عصام ساويرس ثابت49720
7858############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمينا كرم ماهر امساك49721
7152############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتيحيى احمد عبد الرحمن محمود49722
7459############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتيحيى جالل جابر السيد49723
س ثروت فكرى حكيم49724 7048############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتيوان
8060############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتيوسف رؤوف سعيد اسكندر49725
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7855############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتيوسف على احمد السيد49726
8060############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتيوسف عماد جرجس جرجس49727
7058############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتيوسف عمرو شعبان عبد الحميد49728
7459############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتيوسف ممدوح محمد احمد49729
7859.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتيوسف يعقوب امين واصف49730
7757############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاروى اشرف يوسف ابو الحمد49731
اله49732 ب السيد عبد ال 8060############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاالء رج
حق محمد49733 7655############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتاالء محمد جادال
7356############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتامنه على ابوضيف على49734
79.560############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتامنيه احمد عطي عبد الغنى49735
7860############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتانتصار عصام عبد الحكيم عبد الحميد49736
7857############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتايه صفوت محمود يونس49737
79.560############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتايه عبد اللطيف عزوز عبد اللطيف49738
7558.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتايه همام حسانين على49739
7551############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتبسمله احمد جادالحق محمد49740
7860############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتبسمله احمد جمعه مزيد49741
8060############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتبسمله محمد محمود احمد49742
7554############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتبسنت رافت لوس بباوى49743
7457############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتتسبيح مصطفى خلف عبد الرحمن49744
7657############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتحبيبه محمد حشمت احمد49745
7760############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتحسناء حمدى رجب عبد الرحيم49746
6246############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتدميانه عالء فخرى ساويرس49747
7758############سوهاجالنهضة الرسمية للغاترضوى محمد حسين محمد49748
7559############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتروال رفعت الضبع الديب49749
8059.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاترويدا محمد ابو الوفا محمد49750
7959.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتريم جمال احمد عبد المطلب49751
7250.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتسارا ثروت كامل عطاهللا49752
8060############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتساره محروس محمد عبد الرحيم49753
7458############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتساندى جوزيف عبده سعيد49754
7659############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتساندى سمير شاكر قالده49755
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7660############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتسلمى اسامه خلف على49756
7860############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتسما محمد عبد القادر محمد صبرى49757
7860############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتشهد احمد عبد الغنى محمد49758
7254############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتشهد احمد فؤاد احمد49759
8059.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتشهد اشرف محمود حفظى امين49760
7657############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتشهد محمد عبد المبدى عبد الحميد49761
7760############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتشهد ممدوح احمد رضوان49762
7758############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتشيرى سعيد ايوب مجلع49763
7859.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتشيماء حجاج محمد محمود49764
78.557############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتفيرينا عاطف ذكرى نجيب49765
7860############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتكارمينا ماجد كمال شكرى49766
78.560############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتكيرمينا هانى جرجس عطاهللا49767
78.560############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتلقاء مالك السيد محمد49768
7654############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمارينا ايهاب فخرى سامى49769
7759############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمارينا سمير عدلى عبد المالك49770
7958############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمارينا شحاته بطرس بباوى49771
7760############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمارينا مدحت كامل جيد49772
7455############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمريم احمد ابراهيم جمعه49773
7656############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمريم احمد حسين السيد49774
8060############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمريم امجد فرنس نسيم49775
8060############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمريم امين محمد صابر49776
7359############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمريم حسين السيد الشمندى49777
79.560############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمريم حمدى محمود السيد49778
7560############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمريم رفعت رشدي رزق هللا49779
7556############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمريم سامح كميل متياس49780
7558############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمريم شنوده سمير ثابت49781
78.560############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمريم عصام انور اسحق49782
79.560############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمريم عماد وليم تادرس49783
7758############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمريم ماجد مكرم عزمى49784
7660############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمريم مجدى مراد بطرس49785
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7760############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمريم محمد النوبى عبد الباسط49786
7560############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمريم ناصر كامل جاد49787
7858.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتملك عبد الناصر عبد السميع احمد49788
صام محمود بكرى49789 7660############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتملك ع
7559.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتملك هانى صفوت محمود49790
7758############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمنار احمد عبد المحسن محمد49791
7460############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمنه هللا محمد عبد الاله عبد اللطيف49792
7860############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمنه هللا مرتضى محمد عبد العزيز49793
79.560############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمها محمود عامر محمود49794
7960############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتمونيكا صموئيل سمير كامل49795
7860############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتميرنا مالك جندى ابراهيم49796
6552############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتندا البدري محمد همام49797
7860############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتندى احمد صابر عبد الاله49798
7659############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتندى حمدى حسين السيد49799
7659.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتنرمين اشرف حليم جيد49800
7556############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتنهى عاصم احمد على49801
78.558############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتهبه رمضان عبد الهادى محمد49802
78.560############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتهيالنه هانى ناجى فايز49803
7759.5############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتيوستينا انسى خليل عطيه49804
7860############سوهاجالنهضة الرسمية للغاتيوسى ماجد رياض غبلاير49805
7958############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتابانوب وائل وليم سمعان49806
7658############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتاحمد ايمن خلف عبد اللطيف49807
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتاحمد صالح السيد محمود49808
6644############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتاحمد صالح رمضان محمد49809
7458.5############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتاحمد ضاحي عبد هللا بازيد49810
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتاحمد عبد الرحيم احمد عبد الرحيم49811
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتاحمد عطيه ابو زيد محجوب عبد العال49812
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتاحمد عالء ضاحي احمد49813
7557############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتاحمد فريد عبد االول الكردي49814
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتاحمد محمد رائف اسماعيل49815
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8058############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتاحمد ناصر خلف عبد العال49816
7457############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتاسامه مصطفي جاد مرسي49817
7555############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتاسالم عبد الرحمن حسين على49818
7758############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتافرايم يوسف غبلاير قرياقص49819
7258.5############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتاندرو ايهاب لطيف ناشد49820
6756############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتانس احمد محمد الصغير ابو المجد49821
7958.5############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتانطونيوس سامح لمعى عزمى49822
7860############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتاوليفر عماد عدلى خير49823
6958############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتايهاب سامح انور راغب49824
78.559############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتبافلي باسم هالل رزيق49825
7054############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتبدر الدين احمد اسعد رفاعى49826
7254############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتبدر كمال كامل عبد العال49827
7358.5############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتبيشوي اسامه رزق سالمه49828
يه شفيق بولس49829 78.560############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتتوماس وج
7355############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتجابر اسعد احمد محمد49830
7758############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتجرجس روميل فتحى زكي49831
7858############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتجورج رومانى تاوضروس نصر هللا49832
6845############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتحازم جمال كمال السيد49833
79.560############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتحسام احمد عبد القادر محمد49834
7357############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتحسن محمد حسن محمد49835
8058############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتخالد خلف ابو الحمد على49836
8059############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتخالد ممدوح شعبان امين49837
6858############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاترامي خيري ذكي جوده49838
7958############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتزياد احمد عبد العظيم متولي49839
7857############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتزياد اشرف ابو اليزيد على49840
7860############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتزياد ايمن عبد الحميد احمد49841
6755############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتزياد خالد الضوى توفيق49842
يعى حشمت فهمى49843 اد رب 8059.5############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتزي
78.559############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتزياد محمد السيد قبيصى49844
78.559############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتزياد محمد كمال صادق49845
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7859############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتزياد محمود السيد حسن49846
7860############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتزياد مصطفى محمدمصطفى ابوسديره49847
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتزياد ممدوح عبد الرحيم عبد الموجود49848
7659############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتسامح نبيل سليم يواقيم49849
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتسيريل سامح ثابت اسطفانوس49850
7659############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتسيف احمد محمد البيارى49851
6151############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتشاهر محمد ناصر البدرى49852
7758############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتشريف اشرف محمود احمد عبد الحافظ49853
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتصابر مصطفى صابر محمد49854
78.560############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتطه مصطفى عبد الفتاح شحاته49855
7552############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتعبد الرحمن اشرف محمد قاسم49856
7255############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتعبد الرحمن البدرى خلف ابراهيم49857
78.558############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتعبد الرحمن حسن عبد الرحيم فرج49858
عبد49859 الرحمن عصام عبد العزيز عبد 7560############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتالرحمن
7660############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتعبد الرحمن عالء سعد ابراهيم49860
6859############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتعبد الرحمن عمرو مصطفي محمود49861
7258############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتعبد الرحمن لطفى صديق عبد المجيد49862
7357############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتعبد الرحمن مازن عباس محمد49863
7656############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتعبد الرحمن محمود محمد محمود49864
7457############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتعبد الرحمن مصطفي ممدوح محمد49865
7859############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتعبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمود49866
6947############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتعبد الروؤف مؤمن عبد الرحيم رمضان49867
7454############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتعبد هللا صابر مصباح سباق49868
7758############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتعبد هللا عبد الرحمن جابر محمود49869
7458############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتعبد هللا ياسر كمال حامد49870
7760############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتعبد الوهاب محمد ابو الحصين محمد49871
7959############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتعمر احمد محمد احمد49872
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتعمر يحى حافظ عبد هللا49873
7860############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتعمرو احمد عبد الجابر عبد الحميد49874
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتعمرو احمد عبد العليم محمد49875
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8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتعمرو محمد طلبه احمد49876
7859############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتفادى اشرف جندى ناشد49877
ع جاب هللا49878 7858############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتفادى جمال ودي
7860############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتفادى شنوده عطيه سعيد49879
راهيم49880 7557############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتفارس ناصر سعد اب
7156############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتفيلوباتير ايهاب ميخائيل يعقوب49881
راهيم تونى49882 7659############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتقتيبه اشرف اب
7658.5############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتكريم اشرف رجب سالمان49883
7757############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتكيرلس جون لطيف شاكر49884
7758############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتكيرلس مدحت حلمى راغب49885
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتكيرلس هاني انيس غطاس49886
7559############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتماتيوس ماجد رضا نظير49887
79.560############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتماجد كمال وليم عبده49888
79.560############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمارتن وائل وصفى جيد49889
78.560############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمارك محب مسعود عزيز49890
6850############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمد احمد شاكر سيد49891
7659.5############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمد احمد صابر محمد49892
7658############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمد احمد محمد حسن49893
6952############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمد اشرف صديق عبد هللا49894
7858############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمد اشرف محمد علي49895
7859############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمد المغربى محمد عبد العال49896
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمد انور عبد ربه غانم49897
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمد بخيت محمد احمد49898
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمد خيرى على احمد49899
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمد رفاعى محمد على49900
محمد49901 صالح الدين عبد اللطيف عبد 5753############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتالرحمن
7760############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمد عبد العاطى محمود عبد العظيم49902
7659############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمد عزت فضل الكريم محمد49903
7559############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمد عصام عبد الحكيم هاشم49904
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمد علي محمد ابو الحمد49905
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7157############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمد عماد الدين عبد العظيم خليفه49906
7560############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمد مؤمن محمد البدرى49907
7860############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمد هشام زين الدين حافظ49908
7860############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمد واثل انورعلى رشوان49909
7559############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمد وليد محمود حسين49910
7459############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمود اسعد احمد محمد49911
7659############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمحمود السيد محمود السيد49912
7760############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمروان احمد عبد الحميد عبد الاله49913
78.560############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمروان محمد احمد منصور49914
7558############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمصطفى احمد ابراهيم سيد49915
7560############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمصطفى ايمن محمد حسين49916
78.560############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمصطفى رجب خلف هللا صديق49917
7760############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمصطفى محمد احمد سيد49918
7760############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمصطفى هشام محمد محمد امين49919
7559.5############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمعاذ محمد انور على49920
7555############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمعتز ايمن عبد العظيم امان49921
7359############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمعتز عصام محمد عبد العزيز49922
7760############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمكاريوس يسرى حلمى الصيد49923
7460############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمكسيموس بطرس مصباح شرابيل49924
78.560############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمهاب احمد عبد الرحيم محمود49925
7960############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمهند محمد احمد محمود49926
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمينا امين حبيب حنا هللا49927
7960############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمينا جمال نجيب جورجيوس49928
7960############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمينا سمير فكرى طياب49929
7960############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتهشام محمود كمال عطيه49930
7659############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتهيثم سيد اسماعيل السيد49931
7660############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتياسين محمد عبد السالم محمد49932
7859############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتيحيي ولي الدين عيد محمد49933
7760############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتيوسف اسالم محمد ابراهيم49934
7460############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتيوسف محمد عبد السالم محمد49935
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78.560############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتاريج حاتم عبد المنعم عبد الرحمن49936
7659############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتافنان منصور احمد احمد49937
7856############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتامنيه عبيده محمد محمود49938
7860############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتايه احمد محمد الضوى49939
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتبسمله محمد صبرى ابراهيم49940
7759############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتتسنيم ياسر سعد حسين49941
7560############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتتقى محمد سعد صديق49942
7558############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتجهاد خالد حسن زكى49943
7559############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتجورجينا نبيل جميل عبد المسيح49944
7660############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتجولى ابراهيم رزق جاب هللا49945
7760############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتجوليا مدحت سمير لبيب49946
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتحال خالد عبد الصبور عبد الرحيم49947
7860############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتربا خالد كامل احمد49948
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاترحمه محمد عبد الرحيم محمود49949
7760############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاترنا هشام خلف احمد49950
7355############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتروان احمد عبد الرحمن عبد الموجود49951
7558############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتروان محمد حمدى البدرى49952
7458.5############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتريم ضاحى حماد بدوى49953
7659.5############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتريم محمد الضبع مرسي احمد49954
7559############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتسلمى عالء الدين محمود عرام49955
7860############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتسلمى مصطفى محمد عبد الحكيم49956
7860############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتسما عاطف محمدزكى حامد49957
7859############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتسهيله طلعت غريب امين49958
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتشهد رمضان لطفى على49959
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتشهد طارق عبد القوى ابو الحسن49960
7158############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتشهد عماد الدين عبد الصبور عبد النعيم49961
7860############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتفاطمه ايمن محمد احمد49962
7759############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتفاطمه صابر مصباح سباق49963
7760############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتفبرونيا صالح ميالد عوض49964
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتفبرونيا فريد حلمى جرجس49965
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8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتفتحيه مصطفى صابر محمد49966
78.560############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتفرح صالح عبد هللا حمدون49967
7957############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتفرحه هيسم حسن عبد العال49968
7960############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتكيرمينا عماد ميخائيل شحات49969
ا فريد كامل عوض49970 8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتماردون
7760############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتماريا ماجد حسنى بشاى49971
7960############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمروه خالد ابوزيد عبد الجليل49972
7660############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمريم صالح محمد البيومي49973
7859############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمريم عبد الجليل محمد متولي49974
7860############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمريم محمد ابراهيم عبد الحميد49975
7860############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمريم محمد شاذلي احمد49976
7659############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتملك اسماعيل عبد العال احمد49977
7760############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتملك ايمن حسن اسماعيل49978
7860############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتملك حسنى احمد هريدى49979
7860############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمنار اشرف محمود احمد49980
7860############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمنه الرحمن محمد جالل حافظ49981
7960############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمنه هللا حاتم احمد محمود49982
7256############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمنه هللا محمد ابو المجد محمود49983
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمنه هللا محمود السيد حسن49984
7460############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتمى عمر يوسف عبد العال49985
78.560############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتميار احمد صفوت خالف49986
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتميريام ناصر ثابت فخرى49987
8060############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتناتالى رامى سمير نجيب49988
7960############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتنادين حسام محمود محمد49989
7760############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتندى محمد عبد القوى ابو الحسن49990
7960############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتندي ياسر حامد محمد49991
78.560############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتنوران احمد خليفه عبد الحميد49992
7658############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتنورهان عبد الرحيم عالم عبد الرحيم49993
7960############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتنيره احمد نسيم محمد49994
6858############سوهاجمجمع سوهاج الرسمية للغاتوالء عبد الصمد عصمان عبد الغفار49995
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6052############دار السالممدرسة دار السالم الرسمية للغات االعداديةيوسف عبد الخالق عزمى محمد49996
7860############دار السالممدرسة دار السالم الرسمية للغات االعداديةايه ربيع الصافى سباق49997
7860############دار السالممدرسة دار السالم الرسمية للغات االعداديةمريم على محمد عشابى49998
8060############دار السالممدرسة دار السالم الرسمية للغات االعداديةنورهان يحيا فيصل ابو المجد49999
5447############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةاحمد اشرف البدري محمد50000
6143############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةاحمد حمدي حسن بكري50001
7859.5############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةاحمد خلف هللا احمد صبره50002
6548############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةاحمد رافت الضبع التهامى50003
4746############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةاحمد عبد العليم عبد الظاهر عباس50004
5651############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةاحمد عصام احمد حسن50005
5652############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةاحمد عمر عبد الرحيم عبد الموجود50006
7038############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةاحمد ممدوح جاد عبد اللطيف50007
6332############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةاحمد ممدوح هاشم محمد50008
5935############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةادهم ياسر جمال صديق50009
6948############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةاسالم ايمن احمد حسن50010
4941############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةاسالم زكريا عشري محمود50011
5839############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةاسالم صابر محمد عبد الحميد50012
6953############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةاسالم علي حمدان محمود50013
6446############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةاسالم محمد محمد عبد الحميد50014
5240############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةاسماعيل رشوان اسماعيل رشوان50015
5838############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةالحسين على حسن اسماعيل50016
5541############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةحلمى عمر احمد هاشم50017
5642############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةسيف فوزي هاشم محمد50018
5132############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةعبد الرحمن سيد احمد محمد50019
6339############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةعبد الرحمن عارف سعد محمد50020
4039############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةعبد هللا ضاحي جابر محمد50021
5034############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةعبد هللا عصام عبد الرحيم حسن50022
6748############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةعبد هللا محمد حمدان صديق50023
4937############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةعمر فتحي صدقي احمد50024
5837############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةكريم فرج محمد احمد50025
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6645############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةكريم مؤمن شعبان امين50026
5840############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةكيرلس عزت فخري خليل50027
6239############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمد احمد صديق احمد50028
5835############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمد احمد على السيد50029
6433############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمد احمد على عبد الباسط50030
5240############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمد السيد عطاهللا شعبان50031
6051############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمد حامد السيد عوض50032
6138############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمد حماده السيد زكى50033
4234############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمد حميد محمد فرغل50034
5245############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمد رمضان محمد محمد50035
6149############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمد صبري محمد ياسين50036
4944############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمد عادل عبد العزيز عبد الرحمن50037
6749############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمد عصام ابو الحسن على50038
5037############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمد عالء السيد عبد العال50039
6538############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمد عمر علي عبد الحميد50040
5647############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمد محى الدين حسين احمد50041
7455############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمد ممدوح مراد احمد50042
7252############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمد هيثم احمد حسن50043
6350############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمود احمد حلمي عبد الحميد50044
5846############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمود اشرف محمد عبد العزيز50045
6250############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمود رافت احمد احمد50046
5847############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمود سالمان محمود مرسى50047
6046############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمود شعبان محمود الحداد50048
6349############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمود عابدين طلب محمد50049
6250############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمود محمد علي السيد50050
7255############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمود محمد نصر عبد الحميد50051
6558############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمحمود وائل عبد العظيم محمود50052
6555############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمروان كامل عدوي عبد الاله50053
6657############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمصطفي رمضان السيد ابوزيد50054
5749############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمصطفي ياسر عبد النبي علي50055

(1104)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

6947############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمنصور عبد الوهاب محمد عبد الوهاب50056
6850############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمهند عالء فاروق محمد50057
71.553############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةمينا ميشيل حلمى سعيد50058
5646############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةيحى ايمن عبد الفتاح محمد50059
5545############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةيحيي عبد هللا عبد الاله محمود50060
6450############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةيوسف احمد يوسف احمد50061
6449############اخميمالكوثر ع الرياضية التجريبيةيوسف محمد سليم عبد العزيز الشريف50062
700############اخميمجيل المستقبل الدولية ععبد هللا خالد عبد هللا على50063
670############اخميمجيل المستقبل الدولية عمصطفى احمد محمد حلمى احمد الشريف50064
جنى50065 حسام الدين راشد عبد اللطيف 690############اخميمجيل المستقبل الدولية عحمادى
720############اخميمجيل المستقبل الدولية عجني احمد عبد المحسن يوسف50066
700############اخميمجيل المستقبل الدولية عجودى محمود فهمى منصور50067
730############اخميمجيل المستقبل الدولية عشهد محمد صديق محمد50068
700############اخميمجيل المستقبل الدولية عنور وائل محمد جمال الدين سعد الدين50069
ف فتحى خلة50070 8059############سوهاجالنبوى المهندس عكيرلس عاط
5637############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةحماده على نور الدين حسانين50071
4536############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةعبد الرحمن قطب رجب على50072
5638############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةيوسف شعبان احمد محمود50073
4645############دار السالمدار السالم االعداديةفرحه فتحي عبد السالم الراوي50074
7050############دار السالمدار السالم االعداديةنجالء علي عبد العزيز عزت50075
4135############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتصفاء عبد النبى احمدالسيد50076
4436############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتفرحه محمود كمال احمد50077
اد بناتليلى عبد العاطى ابو الحسن احمد50078 5457############سوهاجطارق بن زي
4448############سوهاجالفتح االعداديةزياد حمدى جابر احمد50079
6254############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةباسم احمود عبد  هللا محمود50080
5536############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمود صبحى عبد الشافى محمد50081
4940############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةزهراء محمد عباس عبد الهادى50082
7960############سوهاجفصول مدرسة ضيف هللا الخاصةعلى ايمن على حسين50083
5647############دار السالماوالد خلف االعداديةسها اشرف على حمدى50084
6238############دار السالماوالد خلف االعداديةفرحه احمد ابو الحمد احمد50085
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4336############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةحازم محمد محمود محمد50086
4338############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد ايوب عبد العال صبره50087
4733############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةمحمد علي السيد عبد الرحمن50088
5646############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةسميه ابراهيم محمود عثمان50089
5248############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةهبه حسين عبد العاطى بخيت50090
6955############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهاحمد محمد احمد عبد الرحيم50091
5853############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهايهاب جمال قناوى نور الدين50092
6952############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهعمرو عماد فهمى عبد المقصود50093
5950############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد احمد مصطفى حسين50094
4945############سوهاجالفتح االعداديةاحمد وحيد فاروق عبد هللا50095
5748############سوهاجالفتح االعداديةمصطفى وائل محمد عبد الرحيم50096
6951############دار السالماوالد خلف االعداديةمصطفى محمود عابد محمود50097
4531############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةصباح احمد جالل البدرى50098
4743############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىكريم السيد على مسعود50099
5243############سوهاجحامد سليمان للتعليم االساسىياسر السيد على مسعود50100
4853############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينعبد الرحمن السيد عبد العزيز حسين50101
5856############سوهاجالفتح االعداديةرحيم محمد عبد الحميد عثمان50102
65.541.5ام المؤمنين ج شبسملة محمد البدرى فرعلى50103
7551.5############اخميمالسادات ع المشتركةرحمه اشرف عزت محمد50104
يده اشرف عزت محمد50105 71.555.5############اخميمالسادات ع المشتركةرف
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4943############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةابو الحداد حافظ موسى على50500
4942############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد السيد احمد فرغلى50501
5443############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد عادل طه حسين50502
4842############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد عبده فرغلى يوسف50503
5945############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةاحمد فتح الباب السيد محمد50504
4945############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةحسام حسن ابراهيم على50505
4843############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةطارق محمود على عبد العال50506
4741############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعاطف فاروق خلف بكر50507
4844############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعبد الرحمن جمال احمد بيومى50508
5742############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعالء عبد النبى سبق سباق50509
4743############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةعلى لطفى برعى حسان50510
4543############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمد احمد عبد الفتاح عبد الحليم50511
4043############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود عباده محمد عبد الواحد50512
4744############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمحمود عبد الرحيم هالل ابو الحسين50513
6145############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمصطفى مرتضى احمد انس50514
4343############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةمنتصر رجب محمد اسماعيل50515
5544############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةناصر عاطف الشافعى احمد50516
4941############المراغةمصطفى كامل  ع بالمراغةوليد خالد محمد محمد50517
4030############المراغةاالعدادية القديمة بالمراغةاسماء ناصر رمضان حامد50518
4334############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد عادل محمد عبد الاله50519
5534############المراغةالكرايمة االعداديةاحمد محمود الشاذلى عوض50520
5039############المراغةالكرايمة االعداديةالسبع جعفر عبد الفتاح احمد50521
6543############المراغةالكرايمة االعداديةبخيت عزيز نبيت عزيز50522
5941############المراغةالكرايمة االعداديةشنوده منصور نصيف توفيق50523
5032############المراغةالكرايمة االعداديةعنانى محمود عنانى احمد50524
5335############المراغةالكرايمة االعداديةمحمد خلف جاد محمد50525
ية اإلعدادية الجديدةبخيت شحاته محمود شيبه50526 5030############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةصالح جمال محمود حسانين50527 7044############المراغةالشوران
ية اإلعدادية الجديدةمنتصر عبد الجابر عيسى حلف50528 6647############المراغةالشوران
5735############المراغةاقصاص ع المشتركةدينا ناجح حجازى احمد50529
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4344############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلاحمد جمال احمد خليفه50530
4248############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلعبد هللا السيد محمد محمد50531
4045############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلعمرو فوزى عبد الرحمن عثمان50532
4953############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمد محسن محمد خليفه50533
4348############المراغةالشاعر على الجندى االعدادية الثانوية بشندويلمحمود محسن محمد احمد50534
5431############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىمحمود اسماعيل احمد اماعيل50535
5333############المراغةالشيخ يوسف للتعليم األساسىمصطفي رمضان ابوضيف محمود50536
5130############المراغةالشيخ يوسف للتعليم االساسى الجديدةشعبان ناجح عمر عثمان50537
4345############المراغةالشيخ شبل عحسام رمضان ابو زيد الحاوى50538
4845############المراغةالشيخ شبل ععبد الرحمن بكر احمد السيد50539
5247############المراغةالشيخ شبل عمحمد شعبان ابو ضيف عبد العال50540
5445############المراغةالشيخ شبل عمحمود عصام محمود احمد50541
6743############المراغةالشيخ شبل عايه محمود محمد محمد50542
7754############المراغةالشيخ شبل عفاطمه السيد محمود احمد حسونه50543
6238############المراغةالشيخ شبل عوفاء السيد يوسف محمد50544
5241############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىحسام حسنى عبد الراضى محروص50545
4943############المراغةنجع الكراعى تعليم اساسىطارق محمد عبد الجواد احمد50546
5345############المراغةالعزبة االعداديةاسامه ايمن ضاحى احمد50547
6343############المراغةالعزبة االعداديةالحسينى ياسين طه عبد الرحيم50548
4943############المراغةالعزبة االعداديةعبد الراضى عبد السالم السيد عشرى50549
4940############المراغةالعزبة االعداديةمحمد ابوجسر محمدين محمود50550
5948############المراغةالعزبة االعداديةمحمد حافظ محمد حافظ50551
5746############المراغةالعزبة االعداديةمحمود السيد احمد محمد50552
5438############المراغةالعزبة االعداديةمحمود عبد النبى عقل بخيت50553
5048############المراغةالعزبة االعداديةاحالم عبد المعبود السيد عبد المعبود50554
4848############المراغةالعزبة االعداديةبخيته جوده مصطفى محفوظ50555
5248############المراغةالعزبة االعداديةوالء شهاب محمد احمد50556
6950############المراغةفزارة االعداديةاحمد اشرف احمد عمر50557
ب محمد عبد هللا50558 5246############المراغةبناويط االعداديةالسيد رج
5344############المراغةبناويط االعداديةالسيد محمد يوسف صالح50559
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5041############المراغةبناويط االعداديةانور محمد انور عبد الرحمن50560
4542############المراغةبناويط االعداديةحماده الخضرى اسماعيل الخضرى50561
5249############المراغةبناويط االعداديةخالد يعقوب السيد يعقوب50562
5447############المراغةبناويط االعداديةطه حسن محمد عبد هللا50563
4745############المراغةبناويط االعداديةعبد الرحمن صالح عبد الحكيم محمد50564
4339############المراغةبناويط االعداديةعالء محمد يوسف محمد50565
5749############المراغةبناويط االعداديةعماد معترف محمد عصمان50566
4947############المراغةبناويط االعداديةمحمد عبد النبى قايد عبد النبى50567
5351############المراغةبناويط االعداديةمحمد على عبد المولى على50568
5346############المراغةبناويط االعداديةمحمد محمود محمد خضيرى50569
5446############المراغةبناويط االعداديةمحمد نادى مخلوف محمود50570
5650############المراغةبناويط االعداديةمحمود ايمن محمد قبيصى50571
5442############المراغةبناويط االعداديةمصطفى رشاد محمد عبد السالم50572
6343############المراغةبناويط االعداديةالزهراء عباس محمد عباس50573
4537############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةابراهيم فتحي ابراهيم علي50574
4538############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةالسيد محمد عثمان على50575
4338############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةشنوده ممدوح تقى سمور50576
4238############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةعجيب خليفه غبلاير ميخائيل50577
4539############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمحمود فتح هللا عوض عبد اللطيف50578
4538############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةخضره ابو الحسن الضبع عليش50579
5338############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمنار حسنى احمد جادالكريم50580
5136############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةمنى منصف نبيه محمد50581
5042############المراغةناحية عامر ع ملحقةبمدرسةناحيةعامرصابرين عادل محمد محمد50582
5536############المراغةمدرسة نجع الحسك االعداديةممدوح قدري جابر بخيت50583
5337############المراغةباصونة االعداديةاحمد حسين السيد عبد المجيد50584
4531############المراغةباصونة االعداديةعبد الغنى بخيت عبد الغنى عبد الحليم50585
4833############المراغةباصونة االعداديةعمرو احمد سيد عبد المولى50586
5234############المراغةباصونة االعداديةمحمد رمضان على احمد50587
4033############المراغةباصونة االعداديةمحمد كمال بخيت محمد50588
4534############المراغةباصونة االعداديةمحمود رمضان احمد احمد50589
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4133############المراغةباصونة االعداديةيوسف عمر محمد احمد50590
4937############المراغةباصونة االعداديةغاده السيد عبد الغنى عبد الحليم50591
4030############المراغةاوالد اسماعيل االعداديةعادل السيد ابو السباع احمد50592
ة الجديدة تعليم اساسىعمرو عشرى معوض محمد50593 5638############المراغةالسمارن
4836############المراغةالعمور االعدادية المشتركةحازم جمال عبد الرحيم محمد50594
6549############المراغةالبطاخ االعدادية الجديدة بنينابراهيم عبده امين عبد العليم50595
7638############المراغةالشهيد رياض المشتركة عشيرين محمد حسن محمد50596
4935############المراغةالوقدة تعليم اساسىمحمد حسن عبد الرحيم محمد50597
5942############المراغةالوقدة تعليم اساسىسماح محمد حسن اسماعيل50598
7040############المراغةالوقدة تعليم اساسىفاطمه محمد حسن اسماعيل50599
5553############سوهاجالنبوى المهندس عجورج ميالد فوزى فخرى50600
4841############سوهاجالنبوى المهندس عحسام محمد حسن هربدى50601
6242############سوهاجالنبوى المهندس عرافى جرجس شوقى متياس50602
7050############سوهاجالنبوى المهندس عضاحى تمام حداد خليفه50603
5546############سوهاجالنبوى المهندس ععبد هللا اسامه عباس محمود50604
5449############سوهاجالنبوى المهندس عكريم شوقى السمان اسماعيل50605
6149############سوهاجالنبوى المهندس عمحمد خالد غازي عبد هللا50606
4847############سوهاجالنبوى المهندس عمحمود حماده جابر توفيق50607
7752############سوهاجالنبوى المهندس عاميره احمد عبد الحميد مبارك50608
6144############سوهاجالنبوى المهندس عحنان ابو اليزيد عد الموجود احمد50609
6141############سوهاجالنبوى المهندس عسميره احمد محمد عبد العال50610
4030############سوهاجالنبوى المهندس عسوزان احمد ابوضيف عالء الدين50611
اد بناتايمان نبيل صبحى ابو اليمين50612 6252############سوهاجطارق بن زي
اد بناتدعاء عبد الزاكر محمد على50613 6350############سوهاجطارق بن زي
اد بناتدنيا خالد محمد صديق50614 6548############سوهاجطارق بن زي
اد بناترضه عبد العال ابراهيم السيد50615 6447############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنجالء عشرى على عبد الاله50616 6546############سوهاجطارق بن زي
اد بناتنوره عشرى على عبد  الاله50617 6247############سوهاجطارق بن زي
اد بناتهيام وحيد عبد الغنى السمان50618 6847############سوهاجطارق بن زي
اد بناتوفاء مصطفى محمد عبد العال50619 5845############سوهاجطارق بن زي
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6347############سوهاجهدى شعراوى ع بناترانيا فكرى شوقى بولس50620
5352############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعبد هللا خالد محمد محمود50621
4347############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجعمرو محمد رمضان محمد50622
4742############سوهاجصالح سالم  ع  بسوهاجمصطفى عبد الناصر طايع الشمندى50623
6839############سوهاجام المؤمنين سوهاجشيماء عرفه عبد الرازق هاشم50624
5535############سوهاجالتيسير االعدادية بنات بسوهاجدينا جمال محمود عبد الرحمن50625
6646############سوهاجخالد بن الوليد االعدادية المشتركةمحمد السيد حسين ابراهيم50626
6350############سوهاجعمر بن الخطاب عابانوب كمال كامل جاب هللا50627
7452############سوهاجعمر بن الخطاب عايمن عزيز لمعى بشاى50628
7552############سوهاجعمر بن الخطاب ععبد الناصر محمد محمد على50629
6151############سوهاجعمر بن الخطاب عكيرلس انور موريس عزيز50630
6749############سوهاجعمر بن الخطاب عمحمد عصام ابوضيف فرج50631
5234############سوهاجنجع القنطرة االعداديةجمال حسنى احمد حسين50632
5941############سوهاجنجع القنطرة االعداديةحنا لوقا جبرائيل بشيته50633
5542############سوهاجنجع القنطرة االعداديةشيماء خليفه شحاته خليفه50634
5141############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد ثروت محمد علي50635
5642############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمد طلعت على البدرى50636
4439############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمود رمضان فوزي قريشي50637
4338############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمحمود مملوك زياده عبد هللا50638
4236############سوهاجمجمع تونس االعدادية بنينمصطفى عادل سعيد عنانى50639
7458############سوهاجالشهيد أمام خطاب ع للبنات بتونساسماء خالد عبد الهادى محمود50640
راسالم رجب محمد عبد الرحمن50641 4242############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رعلى السيد محمد احمد50642 4544############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رمحمد عبد الحميد محمد محمود50643 4030############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
رايه اطفى مهدى احمد50644 4442############سوهاجالشهيد محمد طه دردي
6758############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةجيهان مصطفى الصغير ادريس50645
7049############سوهاجالشيخ مكرم ع المشتركةعائشه محمود السيد احمد50646
4030############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىابو الحمد صالح ابو الحمد محمد50647
4539############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد صبري عبد المجيد محمد50648
5144############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد عادل محمد عبد الحميد50649
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4130############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىاحمد عمر محمد حسانين50650
صطفى احمد50651 4940############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىبدر حسين م
4442############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىحسن فتحي كامل حسن50652
4245############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعبد هللا عالء عبد هللا احمد50653
4140############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىعمرو عبد العال السيد محمد50654
5048############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىكريم السيد محمود عبد النعيم50655
4848############سوهاجاحمد ضيف هللا  للتعليم االساسىياسر محمد قناوي السيد50656
5932############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوسهام كرم نصر علي50657
6842############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوغاده عبد الرحيم عبد العال محمد50658
و المجد50659 5235############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوندي ايمن فتحي اب
7457############سوهاجالشهيد رمضان عثمان عثمان ع بنات بقلفاوياسمين حسين عبد الجواد محمد50660
4638############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنيناحمد رجب صابر السيد50661
4436############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنيناحمد رشاد خلف عبد الموجود50662
6838############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينالسيد مصطفى حسن تمام50663
5238############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينايمن احمد عبد الغفار احمد50664
7044############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينايهاب عرفه محمد ابراهيم50665
6840############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينثروت فهمى السيد مراد50666
4846############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينجابر محمد عارف محمد50667
6552############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينحسين السيد صالح الدين مزيد50668
4742############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينحماده حسن فهمى محمد50669
عبد50670 الراضي حمدى عبد الراضى عبد 4837############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنيناللطيف
6743############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعلى احمد اديب على50671
6359############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينعلى السيد على محمد50672
4038############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد السيد عبد الصبور عبد المجيد50673
5843############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد حسين عبد العظيم بدوى50674
5637############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد صالح على محمد50675
5341############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد صيرى عكاشه عبد الواحد50676
5943############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد عبد المعز عبد العليم عبد المعز50677
4541############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد عبده عبد الدايم عبد اللطيف50678
5146############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمد على عبد هللا عبد المجيد50679
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6447############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمحمود محمد عباس عبد الرحيم50680
6046############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمرتضى عطا فتحى احمد50681
5045############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينمصطفى على السيد ابو العال50682
5841############سوهاجاوالد نصير االعدادية بنينيوسف محمد دياب محمد50683
5840############سوهاجاوالد نصير ع بناتديانا عماد شكري فرج50684
6738############سوهاجاوالد نصير ع بناتنورهان احمد محمد حامد50685
7958############سوهاجاوالد نصير ع بناتهاله رجب عبد العال طليبه50686
5032############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةاحمد محمود احمد عبد العال50687
4734############سوهاجفصول بنى زار االعدادية  المشتركةاسالم بدوى خلف بدوى50688
4132############سوهاجنجع تمام االعدادية المشتركةمحمود مختار محمد محمد50689
4030############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةاحمد طلعت جاد عبد الاله50690
4236############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةمحمود جمال كامل احمد50691
4030############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةفاطمه زكى صابر زكى50692
4034############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةكريمه جاب هللا جاد عبد الاله50693
4532############سوهاجالشيخ ابراهيم حسن النجارى ع المشتركةوالء محمد فهمى عبد الموجود50694
4237############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفاكيرلس راجي لطفي عبد الشهيد50695
4438############سوهاجعلى بن ابى طالب االعدادية بأدفايوسف شعبان عثمان رشوان50696
5338############سوهاجاوالد سليم ع المشتركةحسن حنفى عبده فراج50697
6145############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةالسيد على السيد احمد50698
5544############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةالسيد فتحي السيد عمران50699
اني مدحت موريس اسطفانوس50700 4638############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةروم
5141############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةكريم محمد فتحى السيد50701
4946############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمحمود السيد احمد عمران50702
4941############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمحمود محمد محمود عمران50703
5046############سوهاجنجع الشيخ حمد االعداديةمصطفي محمود فراج احمد50704
4735############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةشريف سمير نوفل ابو الخير50705
4939############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةهانى محمود جالل على50706
4531############سوهاجعرابة ابو دهب االعدادية المشتركةهاديه مصطفى خلف رستم50707
7355############سوهاجعرابه ابو دهب  للتعليم االساسىمريم السيد احمد عبد الباسط50708
5856############سوهاجالقرامطة غرب ع المشتركةبهاء اسعد محمد مرسى50709
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5549############سوهاجالمحامدة البحرية عاحمد خليفه احمد جادهللا50710
5451############سوهاجالمحامدة البحرية عالسيد احمد السيد على50711
4954############سوهاجالمحامدة البحرية عامام ابو الحسن امام عبد العال50712
4443############سوهاجالمحامدة البحرية عبيتر بخيت حكيم بخيت50713
5356############سوهاجالمحامدة البحرية عحمدي عبد العزيز ابراهيم محمد50714
4754############سوهاجالمحامدة البحرية عخلف محمود ابراهيم احمد50715
4851############سوهاجالمحامدة البحرية ععبد هللا محمد محمود احمد50716
6255############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمد احمد عبد النبي احمد50717
5548############سوهاجالمحامدة البحرية عمحمود محمد احمد اسماعيل50718
4430############سوهاجالمحامدة البحرية عاسراء ممدوح محمد بكري50719
5754############سوهاجالمحامدة البحرية عايه عصام سيد عباس50720
6953############سوهاجالمحامدة البحرية عثناء محمد عارف نوح50721
4654############سوهاجالمحامدة البحرية عرقيه ناصر علي مغيث50722
5854############سوهاجالمحامدة البحرية عرؤى ايمن الدسوقي شحاته50723
6257############سوهاجالمحامدة البحرية عشهيره حمدى علي خليل50724
4650############سوهاجالمحامدة البحرية ععيده محمود علي محمد50725
5356############سوهاجالمحامدة البحرية عمنى السيد احمد السيد50726
5758.5############سوهاجالمحامدة البحرية عنورهان علي فؤاد عبد الرحمن50727
4847############سوهاجالكوامل بحرى ععمر احمد مصطفى حسين50728
5956############سوهاجالكوامل بحرى عمحمد حمدان احمد على50729
ع القصير ع المشتركةطلعت جمال حسين عبد المولى50730 6457############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعبد هللا كمال فؤاد محمد50731 5750############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعلى احمد مهنى حسن50732 4744############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةعمر عبد هللا احمد عبد هللا حكيم50733 5551############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةلمعى نعيم لمعى مسعود50734 4756############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد احمد محمد عبد الحافظ50735 6251############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةمحمد صابر شلقامى محمد50736 4658.5############سوهاجرواف
ع القصير ع المشتركةنورا سعد السيد احمد50737 5355############سوهاجرواف
170############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةاحمد حمدي حسن علي50738
4748############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةالسيد محمد فتحي فضالي50739
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4547############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةجمال البدري احمد حسين50740
4847############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةحسان عباس سليم على50741
7349############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةصابر احمد محمد مراد50742
4550############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةعبد الهادي كامل محمد احمد50743
4651############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةعالء عزوز دسوقي حسين50744
4142############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىاحمد اسماعيل احمد الشرقاوي50745
4643############سوهاجالمحامدة القبلية للتعليم االساسىساميه عدلي حبيب عوض هللا50746
4648############سوهاجبلصفورة االعدادية بنيناحمد محمد احمد عبد الحليم50747
4249############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينشعبان منصور شعبان السيد50748
6860############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينطارق محمد عبد هللا احمد50749
5149############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينفارس ناصر عبد العال ابراهيم50750
4747############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحسن رزق فرج عبد هللا50751
6855############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمد على رشاد عبد العزيز50752
5448############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينمحمود حماه عبد المطلب السيد50753
5547############سوهاجبلصفورة االعدادية بنينناجح يكرى قناوى عبد العزيز50754
5335############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتاسراء جمال احمد محمد50755
4030############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتايه ممدوح البدري حامد50756
7136############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتدينار ايمن كمال محمود50757
7252.5############سوهاجبلصفورة االعدادية بناترحمه منتصر على محمد50758
7246############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتسلمى عمر ناصر محمود50759
7235############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتصابرين محمود محمد مرسي50760
7051############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتمريم جمال سعد اسماعيل50761
5631############سوهاجبلصفورة االعدادية بناتهديه ناصر السيد عبد الرحيم50762
7152############سوهاجبندار الكرمانية ع بنينهاني مبسوط حكيم ميخائيل50763
7054############سوهاجبندار االعدادية بناتنورا محمود عبد الفضيل محمود50764
5551############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةمحمد فتوح عبد المجيد همام50765
6539############سوهاجاوالد مامن ع المشتركةبسمه عبد المجيد حامد عبد المحيد50766
5044############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىحازم ابو السعود زكى زيدان50767
4841############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىمشرف شعبان مشرف سليمان50768
4435############سوهاجاوالد شلول للتعليم االساسىوليد الديب عبد المجيد فرغل50769
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5041############سوهاجالحوارس للتعليم االساسىبشار عاشور صادق حسان50770
6951############سوهاجمجمع اوالد عزاز للتعليم االساسى اعدادىاسماء رجب ابراهيم اصالن50771
6243############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنيناحمد حسن محمد بالل50772
5937############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنيناحمد كمال على جاب هللا50773
5538############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينحازم رمضان عبد الواحد عبد السالم50774
5939############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينحازم فتحى حماد محمد50775
5442############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينخالد كامل عبد الحليم رشوان50776
5446############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينصالح حسني السيد احمد50777
4342############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمحمد جمال احمد حسانين50778
6452############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمحمد خلف محمد السيد50779
6645############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمحمد منصور احمد رشوان50780
6137############سوهاجاوالد عزاز االعدادية بنينمحمود رافت عبد الجابر عبد الاله50781
4746############سوهاجنجع ونينة البحرىابراهيم اسماعيل عبد العال محمد50782
4339############سوهاجنجع ونينة البحرىابراهيم عبد العال عبد الموجود عبد العال50783
5242############سوهاجنجع ونينة البحرىاسامه خالد محمد البدرى50784
5041############سوهاجنجع ونينة البحرىالجالس محمد الجالس عبد العزيز50785
4738############سوهاجنجع ونينة البحرىتامر ناصر على صديق50786
4642############سوهاجنجع ونينة البحرىحازم صالح رشاد عبد اللطيف50787
4538############سوهاجنجع ونينة البحرىحشمت محمود جبريل محمد50788
4546############سوهاجنجع ونينة البحرىعلى عبد هللا على عوض50789
4342############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمد رشاد على عبد المجيد50790
4141############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمد طلعت محمد على50791
5746############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمود احمد السيد احمد50792
5249############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمود احمد السيد على50793
4945############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمود احمد فاروق عبد الوهاب50794
4853############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمود عبد الباسط احمد مرسى50795
4646############سوهاجنجع ونينة البحرىمحمود ناصر محمد يوسف50796
5344############سوهاجنجع ونينة البحرىمصطفى ممدوح فتحى سيد50797
4641############سوهاجنجع ونينة البحرىمنتصر محمود محمد السيد50798
4449############سوهاجنجع ونينة البحرىاسراء موسى فرغلى احمد50799
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5555############سوهاجنجع ونينة البحرىامال ناصر هاشم حسن50800
4649############سوهاجنجع ونينة البحرىايه محمد عبد الهادى عبد الغنى50801
5752############سوهاجنجع ونينة البحرىبسمه نبيل السيد حامد50802
5148############سوهاجنجع ونينة البحرىداليا على محمد جالل50803
4240############سوهاجنجع ونينة البحرىرانيا اشرف محمد عفت50804
4752############سوهاجنجع ونينة البحرىرحمه حسن حسين عبد الاله50805
5555############سوهاجنجع ونينة البحرىشمس خالد احمد صالح50806
5053############سوهاجنجع ونينة البحرىشيماء شعبان منصور قاسم50807
5653############سوهاجنجع ونينة البحرىمنار صالح زكريا محمود50808
6453############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةاشرف ابو اليزيد احمد قاسم50809
5745############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةصالح نصر السيد رضوان50810
6050############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةعبد الباسط شعيب السيد محمود50811
4746############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةمحمود احمد حسين احمد50812
7249############سوهاجفصول دمنو االعدادية المشتركةورده عبد الرازق خلف عبد الرحيم50813
5758.5############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنيناحمد ابو الحمد احمد محمد احمد50814
6455############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينحسام صبرى كمال احمد حجازى50815
6658############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينمروان محمد ثابت احمد50816
7052############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينهانى محمد حسانين على50817
7052############اخميماخميم اإلعداديه القديمه بنينوليد مرعى توفيق عبد الواحد50818
5630############اخميماخميم االعدادية الجديدة بناتساره صالح احمد حمدان50819
5451############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسالبرنس عبد الهادي علي السيد50820
4346############اخميمالسيد محمود الشريف ع للتعليم االساسشعبان السيد هاشم شحاته50821
7044############اخميماسامه بن زيد االعدادية للتعليم االساسىنجالء عاطف رياض رزق50822
5843############اخميممحمد عبد الاله احمد متولى ع بنيده/ الشهيد رحاب السيد عبد الباسط محمد50823
4747############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد عبده حافظ عباس50824
5747############اخميمالسالمونى ع المشتركةاحمد محمد هيبه عبد الحميد50825
4448############اخميمالسالمونى ع المشتركةمحمد محمود محمد عبد الرحيم50826
5439############اخميمالسالمونى ع المشتركةمصطفى رمضان حافظ محمد50827
ش البحرية المشتركةعبد الباسط فيصل عبد الباسط ابو زيد50828 6449############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةعبد الرحمن احمد عبد الرحمن محمود50829 6048############اخميمالحواوي
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ش البحرية المشتركةكرم بقطر جبرائيل حكيم50830 4642############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةمصطفى احمد محمود متولي50831 5844############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةمفيد ابراهيم حنا هللا فرج50832 4451############اخميمالحواوي
ش البحرية المشتركةايه حسين حافظ دسوقي50833 6949############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عاحمد رجب حمد مهران50834 4948############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عحماده زكي محمد عبد الرحمن50835 4649############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عسيفين عدلي خلف بطرس50836 5453############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عطارق ناصر محمود احمد50837 6051############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمحمود احمد عبد الهادي احمد50838 6045############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمحمود عزت عبد الخالق سليم50839 6652############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عمؤمن عاطف عبد هللا حسن50840 4649############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عايه عبد الحميد سعد حسين50841 6251############اخميمالحواوي
ش القبلية للتعليم االساسى عدعاء محمود فراج طاهر50842 5349############اخميمالحواوي
6758############اخميمالكوثر تعليم اساسىندى بهاء محمد احمد50843
7250############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهايمان يحيى قاسم عبد الغفار50844
6541############اخميمالعيساويه شرق ع المشتركهصبرين ولعان بالل محمود50845
5753############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاحمد كامل بخيت هريدى50846
6151############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاالمير جمال فضيل الحامدى50847
4948############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةالزهري عنبر احمد الزهرى50848
6651############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةالسيد محمود قدرى السيد50849
6852############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةايهاب توفيق حامد محمد50850
6251############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةجمال عاطف عبد الفضيل الحامدى50851
6146############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةعاصم حسنى عبد العليم الحامدى50852
7353############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمد معبد طه السيد50853
5550############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةمحمود محمد عبد الفضيل الحامدى50854
5947############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةاسماء جمال محمود متولى50855
7050############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةجيهان منصور جاد حسن50856
7447############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةنهى حميد يونس احمد50857
7854############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةنورهان معتصم الديب السمان50858
7053############اخميمالكولة اإلعدادية المشتركةهاجر محمود الزهرى عبد الوهاب50859
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7356############اخميماالحايوه شرق االعداديةالبشير معتصم محمود محمد50860
7154############اخميماالحايوه شرق االعداديةابتسام فراج توفيق عبد الرحيم50861
7358############اخميماالحايوه شرق االعداديةسهير على نورالدين عبد اللطيف50862
ينا عادل ابراهيم فهيم50863 3326############اخميماالحايوه شرق االعداديةمارت
7757############اخميماالحايوه شرق االعداديةمنار محفوظ عبيد ابو السعود50864
6756############اخميماالحايوه شرق االعداديةنصره محمد ابو الحسن محمود50865
4741############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد احمد عمر عبد الرحمن محمد50866
5041############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد حسن عيد كمال احمد50867
6343############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد فاروق محمد فاروق بدوي50868
4543############ساقلتةمحمد جمال ابو اليزيد للتعليم االساسى بساقلتة/ الشهيد محمد ممدوح يسين محمد50869
7041############ساقلتةالخطيب االعدادية بالطوايلاسماء عبد الحكم الصاوى عبد الرافع50870
5238############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىخالد مرزوق حامد سعيد50871
6247############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىشريف محمد محمود محمد50872
5938############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىصالح اسماعيل محمود احمد50873
5945############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىعلى سقاو محمد البدرى50874
5947############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىمحمد منصور محمود عبدربه50875
7453############ساقلتةالبوحة تعليم اساسىورده ياسر الشاطبى محمود50876
4434############ساقلتةبنى واصل االعدادية المشتركةعلي برعي احمد سليمان50877
تدائيةهيثم البدرى جابر عشران50878 4637############ساقلتةفصول اعدادى بنجوع بنى واصل االب
00############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمحمود احمد محمد بالل50879
5434############ساقلتةفاوجلى تعليم اساسىمصطفي ناصر عثمان هارون50880
7257############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةرجب كامل اسماعيل عبد الرحيم50881
6652############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةكامل احمد محمود حمدون50882
5443############ساقلتةرمضان على االعدادية المسائية بالكتكاتةمحمود خالد خلف محمد50883
4343############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاحمد رشاد عبد الجواد على50884
5843############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةاحمد عادل مدني محمود50885
6150############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةعبد الرحمن على محمود محمد50886
5648############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمد رجب محمد احمد50887
4644############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمد على محمد عبد الحميد50888
4130############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمد فريد الطيب ضاحي50889
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4337############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمد فوزى ابراهيم عيسى50890
4042############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةمحمود فوزى احمد زهران50891
4445############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةيونس فتوح يونس محمد50892
4951############ساقلتةنجع حمودة االعدادية المسائيةابتسام عثمان محمود محمد50893
4041############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد عزت محفوظ معوض50894
4838############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناحمد عوض على محمد50895
5139############ساقلتةسفالق االعدادية بنيناسالم صالح عبد العزيز زيدان50896
4437############ساقلتةسفالق االعدادية بنينتوماس مكرم نظير فهمى50897
5939############ساقلتةسفالق االعدادية بنينحماده احمد محمد رسالن50898
ع50899 انى كارم فوزى ودي 5540############ساقلتةسفالق االعدادية بنينروم
6130############ساقلتةسفالق االعدادية بنينسامح على عبد الموجود بخيت50900
6042############ساقلتةسفالق االعدادية بنينعبد هللا عنتر عبد الرازق عبد الحميد50901
5041############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد خيرى الضيفى احمد50902
4930############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمد محمد عبد العال احمد50903
4936############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمود منصور على العادلى50904
ضبع همام50905 5036############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمود ناجى ال
5541############ساقلتةسفالق االعدادية بنينمحمود ناصر خلف محمد50906
5641############ساقلتةسفالق االعدادية بنينوليد عزت الديب عبد الجواد50907
5442############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىعبد السالم رمضان عبد اللطيف احمد50908
6644############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىكريم فتح الباب رمضان محمد50909
6244############ساقلتةالحرادنة االعدادية المسائية للتعليم االساسىمنصور السبع منصور حسن50910
5632############ساقلتةالرياينة الحاجر اإلعدادية المشتركةياره احمد على السيد50911
4631############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىحماده محمود الصادق احمد50912
4631############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىخلف مخلوف محمد عبد الرحمن50913
6236############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىعبد الرحمن فرج عبد الفتاح محمدين50914
4630############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىعالء السيد محمد السيد50915
4733############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىعمرو عثمان عبد الصبور محمد50916
4831############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىكريم محمد احمد محمد50917
6034############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمحجمد نادى السيد احمد50918
5332############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمحمد جمال احمد عبد الباسط50919
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4733############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمحمود احمد عزمى على50920
4532############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمؤمن محمود احمد عبد الرالحمن50921
5838############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىنور الدين علي محمد علي50922
5939############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىاالء صبرى الشاذلى عيسى50923
6439############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىرحمه عدوى محمد عبد هللا50924
4938############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىسحر رمضان السيد فريد50925
5638############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىوالء عادل محمود احمد50926
5739############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىاحمد فارس علي عبد العال50927
5536############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىاحمد محمد عبد الفتاح عبد الحليم50928
5839############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىحامد محمود محمود احمد50929
4833############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىسالمان عبد العال سالمان قاسم50930
6137############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىعزمى انور عزمى محمد50931
5337############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىعلى السيد عبد الحليم عثمان50932
5035############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىمحمد اسامه عبد الفضيل برعى50933
5538############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىمحمود السيد تمام محمود50934
6136############ساقلتةفصول إعدادى ملحقة بمدرسة الجعافرة تعليم أساسىعزه عبد الاله احمد عبد الاله50935
4030############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةعبد هللا اشرف بخيت محمد50936
5530############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمحمد رمضان عارف ابو الحمد50937
5230############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةمحمد محمد عبد الاله احمد50938
5733############ساقلتةجعفر عبد العال احمد محمدين االعدادية المسائيةصفاء محمود عثمان محمود50939
5546############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةابراهيم السيد جابر محمد50940
5450############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةحماده علي فتح هللا علي50941
7441############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةخلف على محمد حسن50942
5341############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةكيرلس رومانى منتياس امين50943
6644############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد السيد عبد الرحيم السيد50944
5439############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمد شعبان محمد حفنى50945
4030############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةمحمود عادل حسن محمد50946
5345############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةحنان صالح محمد موسي50947
6044############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةسنيه عبد السالم محمد عبد الجواد50948
6442############ساقلتةالشهيد حمدى حفنى بالعواميةنرمين الديب ابو الفضل محمد50949
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ضان عمر فهمي محمد50950 4538############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةرم
6750############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةمحمد رجب ثابت محمد50951
5340############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةممدوح عبد العليم ابو المجد مساعد50952
ل حشمت السيد محمود50953 6349############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةوائ
6344############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةسهام عبد الفتاح صابر يوسف50954
7052############دار السالمنجوع مازن للتعليم االساسي االعداديةنجاح ابراهيم محمد احمد50955
6952############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى احمد عمر حسن رضوان50956
6947############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى بشار االصيل رمضان عبد الاله50957
6852############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى عبد الكريم عبد العال محمد وزيرى50958
6847############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى على رضا محمد ثابت50959
7352############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى على فضلون ابراهيم محمد50960
7252############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى عيسى زين العابدين حمزه محمد50961
7253############دار السالم(إعدادى)نجع الديرالبحري تعليم اساسى الهام اسماعيل عبد الجواد محمد50962
6748############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىحسام حامد احمد على50963
6948############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىعبد الرؤوف رفعت محمود جمعه50964
6751############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىفارس محمد السيد احمد50965
7049############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىمحمد مبارك محمد احمد50966
7253############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىمحمود احمد محمد عبد الوارث50967
7351############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىسلوى عبد القادر محمد حسين50968
7048############دار السالمنجع الدير ج اعدادى للتعليم االساسىنهله اسماعيل عبد الجواد محمد50969
6249############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةاسالم جمال خلف احمد50970
7253############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةابتسام جاد محمد علي50971
5745############دار السالمنجع هاشم عسيرى االعداديةعفاف غريب رمضان احمد50972
6654############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةعصام السيد علي احمد50973
6848############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةياسر غزالي عبد الرحمن علي50974
ه حلمي محمد يوسف50975 6555############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةراوي
حاب السبع السيد محمد50976 6252############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةري
7451############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةسوميه جبريل احمد محمد50977
7555############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةنجالء محمد حلمى ثابت50978
7258############دار السالماوالد يحيى الحاجر االعداديةنسرين زكريا محمود محمد50979
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7160############دار السالمنجع المشايخ عشعبان حسن احمد يوسف50980
6756############دار السالمنجع المشايخ ععبد الهادى احمد عبد الرحمن دياب50981
5851############دار السالمنجع المشايخ ععثمان محمد احمد عثمان50982
7059############دار السالمنجع المشايخ عمحمد احمد حسن احمد50983
7251############دار السالمنجع المشايخ عمحمد محمد صديق عسران50984
5251############دار السالمنجع المشايخ عمحمود الضبع على مرسى50985
6848############دار السالمنجع المشايخ عايمان عبد المنعم احمد عبد المنعم50986
7054############دار السالمنجع المشايخ عصديقه رجب عبد العظيم مرسى50987
7058############دار السالمنجع المشايخ عياسمين عنتر احمد يوسف50988
5747############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بنينمصطفى عطيتو على عبد الرحيم50989
00############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتمها جمال عبد الحميد حسانين50990
5551############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتنشوه الضبع محمد نوح50991
6553############دار السالماوالد يحيى بحرى االعدادية بناتنهله مطاوع السيد احمد50992
6752############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةحازم امام مصطفى بالل50993
6352############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةحسين فرج احمد على50994
5543############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةكريم عشرى محمود احمد50995
5539############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةمحمود خالف صادق احمد50996
7450############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةسحر ابو الوفا احمد حسانين50997
4743############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةفاتن دياب فهيم احمد50998
5343############دار السالمالشهيد حلمى حافظ االعداديةهدى حشمت مصطفى حسن50999
7352############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةامال عبد الرحيم عبد النعيم عبد الرحيم51000
5142############دار السالماوالد خليفة االعدادية المشتركةهاله احمد عبد العظيم عبد المجيد51001
7345############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةبهاء الدين عنتر عبد الاله حسن51002
5750############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةعبد هللا اسعد عبد هللا محمد51003
6946############دار السالمالزرازره االعدادية المشتركةسمره محمد حافظ محمد51004
7451############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىفروله حسن حفني محمد51005
7455############دار السالمنجع احمد على للتعليم االساسى اعدادىفروله خلف عبد النعيم احمد51006
4339############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةابو بكر السيد اسماعيل دردير51007
6140############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةدريه محمد ثروت محمد اسماعيل51008
6648############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةسناء محمد الشاذلي محمود51009
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5240############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةعطيات محمد مغربي صديق51010
5646############دار السالمالبالبيش المستجدة تعليم اساسي االعداديةمروا حمدان حمايه محمد51011
7049############دار السالمالقوصة االعداديةدعاء العبد ابراهيم محمد51012
6153############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعبد المهيمن عبد الفتاح علي محمود51013
4942############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةمحمود العارف محمود مطاوع51014
6146############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةاحمد ناصر رفاعي موسي51015
5041############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةحسام ياسر حسن محمود51016
5753############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةصابر سعد السمان محمد51017
6052############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةعبد الناصر محمد عبد العال رضوان51018
6653############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةعلي ياسر خلف نور الدين51019
5142############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةمحمد حمزه عثمان محمود51020
ناصر51021 عبد اللطيف عبد الحميد عبد 6954############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةاللطيف
ش51022 5030############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةوليد جاد الكريم محمود دروي
4248############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةويصا شنوده نعيم حنا هللا51023
5851############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةيوسف محمود جبر محمود51024
5944############دار السالمالحميدات االعدادية المشتركةهبه محروص محمد مطاوع51025
5845############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةمحمد احمد السيد محمد51026
6747############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةوليد السيد احمد ابراهيم51027
6056############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةرانيا وفقي مدني عثمان51028
6156############دار السالماوالد سالم قبلى االعدادية المشتركةليلي فتحي احمد عوض51029
5653############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةعبد الموجود العارف الضبع احمد51030
4843############دار السالمنجع جنيدى للتعليم االساسى االعداديةمينا عياد جبريل شحاته51031
5651############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةاسماء السيد ابو الوفا احمد51032
5354############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةاسماء عبد الرحمن احمد صديق51033
4640############دار السالمجزيرة النصيرات االعدادية المشتركةمريم ارميلى حسنين عبد المولى51034
4635############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع محمد بخيت حسن احمد51035
4242############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع مصطفي سعد فرغل محمد51036
5258############دار السالمم. الشهيد محمد عبدالنعيم فهيم ع بخيته محمد رافت متولى احمد51037
7656############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةشروق حمدي يونس محمد51038
5144############دار السالماوالد طوق غرب للتعليم االساسي االعداديةفاطمه رفاعى عبد القادر عبد الاله51039
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6756############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عحنين محمد ابو الوفا محمود51040
7659############دار السالمنجع المراغمه تعليم اساسى عمريم عارف فتحى احمد51041
5547############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عياسين حسين محمد حسين51042
6949############دار السالمعرب العطيات القبليه تعليم عماجده حسين عبد الاله عبد المجيد51043
7050############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةعلم الدين محمود احمد ابراهيم51044
4946############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةمحمود ثابت على سالم51045
7351############دار السالمعرب الصبحة االعدادية المشتركةوالء على عبد الاله على51046
515############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتعبد الرحيم عادل صبري الديب51047
5548############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتعالء جبرائيل تامر عزيز51048
4839############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتعلي عطيه نورالدين محمد51049
7454############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتسمر محمد سعدالدين مازن51050
6754############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتمروه االمير اسماعيل عيسي51051
5849############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتهاله بكري طنطاوي حسب51052
7155############دار السالمالعمده احمد سليمان االعدادية بالنصيراتوفاء السبع الديب حسن51053
5543############دار السالمنجع بني حرب االعداديةايه احمد عبد الهادى عبد اللطيف51054
5450############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةصليب اقالديوس جندى قديس51055
4049############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةصموئيل سيفين غطاس سرجيوس51056
4641############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةعلى عيسى على محمدين51057
5851############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةفادى عاطف اسعد بحيرى51058
4036############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةكيرلس نان صموئيل عبد المسيح51059
4538############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمكاريوس رزقاهلل رشدى ناشد51060
6748############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةميالد اقالديوس جندى قديس51061
6449############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةمينا عوض شانودى معوض51062
7153############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةيواقيم امين يواقيم جرجس51063
6950############دار السالمالكشح االعدادية الجديدة المشتركةناديه عزت شهيد غالى51064
6853############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمحمد السيد عبد الهادى احمد51065
4634############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريخلود البدرى عبد الحى هاشم51066
6136############دار السالمابوبكرالصديق االعدادية باوالد سالم بحريمرفت جمال احمد سليم51067
7755############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامابو المجد محمد ابو المجد عبد اللطيف51068
7856############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممحمد شربين على عيسى51069

(1125)



ةالمدرسةاالسمرقم اجللوس لغة انجليزيةلغة عربيةالرقم القومىاإلدار

4737############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخياممريم مفيد فوزى جادهللا51070
6344############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامنجالء عالء الدين حسين على51071
5640############دار السالمالشهيد حسنى رشوان االعدادية بالخيامنعمه عاطف محمد يوسف51072
2922############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةاسامه حسنى حسين احمد51073
5952############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةالغول فهيم خليفه احمد51074
6552############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةحسين عبد الباسط حسن محمد51075
5750############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةربيع ابراهيم محمد سليمان51076
6849############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةمروان محمد احمد السيد51077
00############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةوحيد احمد السيد حفنى51078
6450############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةامتثال راشد محمد صابر51079
6151############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةاميره راشد محمد صابر51080
5147############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةايمان حازم عبد الاله مطاوع51081
7047############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةراضيه على ابراهيم متولى51082
6852############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةسلوى حسنى حسين احمد51083
6952############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةغاده عبد الدايم عبد الرازق صابر51084
6952############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةناديه مصطفى احمد محمد51085
6950############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةنجيه ابو زيد الراوى حفنى51086
5852############دار السالمالعروبة بنجع البنداري االعداديةوالء ناصر عبد الستار مطاوع51087
7150############دار السالماوالد خلف االعداديةاسالم احمد رياض فهمى51088
4141############دار السالماوالد خلف االعداديةايمن اشرف جاد عزيز51089
4934############دار السالماوالد خلف االعداديةحامد جمال سعد الدين احمد51090
6047############دار السالماوالد خلف االعداديةحسام حسن عبد الفتاح محمد51091
5246############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد عمر فاروق حافظ51092
4940############دار السالماوالد خلف االعداديةمحمد عنتر ابو الوفا سليم51093
5949############دار السالماوالد خلف االعداديةامارة محمود توفيق محمد51094
5951############دار السالماوالد خلف االعداديةزكره صالح محمود محمود51095
7551############دار السالماوالد خلف االعداديةمنى فتحى احمد عبد المنطلب51096
5739############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةاحمد ذكرى دياب محمود51097
6150############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةخلف فايد محمد احمد51098
6452############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةعبد اللطيف وجيه الدين محمد امين51099
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6248############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةمحمد حامد عبد هللا عبيد51100
5847############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةصابرين محمود محمد مدنى51101
5045############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةرشوان العريان عبد الظاهر رفاعى51102
5650############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةارزاق عبده محمد على51103
6345############دار السالمنقنق تعليم اساسي االعداديةلبنى عبد الناصر على نور الدين51104
4753############المراغةالغريزات  االعدادية بناترجبيه عبد هللا محمد عبد هللا51105
5742############المراغةالغريزات ع بنيناحمد سعودى احمد عبد هللا51106
6550############المراغةالغريزات ع بنيناحمد فتحى عبد الحفيظ احمد51107
7555############اخميمجزيرة محروس االعداديةاحمد محمود محمد محمود51108
5752############اخميمجزيرة محروس االعداديةاسماعيل احمد اسماعيل احمد51109
4635############اخميمجزيرة محروس االعداديةاالمير عاصم عبد الحميد محمد51110
4740############اخميمجزيرة محروس االعداديةحسام مراد ابو ضيف فرج51111
6251############اخميمجزيرة محروس االعداديةعبد الرحمن القذافى انور تهامى51112
5546############اخميمجزيرة محروس االعداديةعمر عبد العزيز صديق احمد51113
5748############اخميمجزيرة محروس االعداديةاسماء رمضان ابراهيم محمد51114
6348############اخميمجزيرة محروس االعداديةدعاء عاطف ابراهيم محمد51115
6350############اخميمجزيرة محروس االعداديةدنيا عبد العزيز حسن عبد العزيز51116
6647############اخميمجزيرة محروس االعداديةشيماء ابراهيم محمد على51117
4030############اخميمجزيرة محروس االعداديةعزه محمد على محمد51118
78.560############اخميمجزيرة محروس االعداديةفرحه هيبت خلف حافظ51119
5346############اخميمجزيرة محروس االعداديةمها بدرى رشاد عبد الجواد51120
5549############اخميمجزيرة محروس االعداديةندى محسن عبد الرحمن على51121
6444############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتمنار احمد عبد الهادى احمد51122
5040############ساقلتةساقلتة  االعدادية  للبناتندا احمد محمد السيلى51123
7451############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاسالم القط عبده محمد51124
7442############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطاسالم محمد بربرى حافظ51125
ضاحي علي محمد احمد51126 7145############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطال
7651############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطحسام كرم سعد التايب51127
7450############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطشاكر عاطف شاكر عبد الرحيم51128
6540############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطشهاب عبد الناصر عبده محمد51129
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7554############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطكريم عادل معبد محمد51130
6739############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمد حرب محمد محمد51131
4030############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمحمود عبد الرحمن عطيه مهدي51132
6254############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطياسر يونس محمد احمد51133
6649############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطيوسف كرم عبد العزيز ابراهيم51134
6745############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطانتسال محمود محمد عبد الرازق51135
5850############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطايمان الجرو جابر سالمه51136
6536############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطسعديه احمد محمود محمد51137
7444############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطسناء غريب ابوعياط محمد51138
7245############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطصابره علي حسين محمود51139
6545############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطعواطف بيومي احمد عبد الكريم51140
6742############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطفاتن عبد الرحيم هنداوي محمد51141
7754############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطفاطمه مخلف اسماعيل احمد51142
7755############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمسعده عبد العليم محمد علي51143
4030############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطمنى ثروت محمد السمان51144
7455############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطهناء ابراهيم احمد علي51145
5449############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطورده فوزي محمود احمد51146
5955############دار السالمالشهيد المستشار هيثم احمد القطوهيبه حمدان موسي محمد51147
5445############اخميمالصوامعة شرق عاحمد عرفان عبد الاله حمدون51148
5250############اخميمالصوامعة شرق عاحمد عوض نور الدين محمد51149
4030############اخميمالصوامعة شرق عاحمد محمود عوض الضبع51150
5043############اخميمالصوامعة شرق عاحمد منتصر جابر زناتي51151
5144############اخميمالصوامعة شرق عادهم عادل احمد علي51152
5548############اخميمالصوامعة شرق عبهاء شريف عزت محمد51153
4938############اخميمالصوامعة شرق عحازم محمود اسماعيل احمد51154
5647############اخميمالصوامعة شرق عحسام اسماعيل سليمان مرشد51155
4030############اخميمالصوامعة شرق عحماده محمود محمد عبد السميع51156
5243############اخميمالصوامعة شرق عحمدي حماده صبري احمد51157
4539############اخميمالصوامعة شرق عزياد اسعد فهمى طلب51158
5747############اخميمالصوامعة شرق عسعد السعودي بخيت محمد51159
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5550############اخميمالصوامعة شرق عشادي اسماعيل محمد حسين51160
5744############اخميمالصوامعة شرق عصالح سالم شافع احمد51161
5830############اخميمالصوامعة شرق ععبد هللا محمد علي الدين عبد الرحيم51162
5649############اخميمالصوامعة شرق ععبد هللا محمد هاشم علي51163
4030############اخميمالصوامعة شرق ععالء شعبان محمد سليمان51164
5448############اخميمالصوامعة شرق ععلي ناصر محمد حسين51165
4742############اخميمالصوامعة شرق عفؤاد احمد ناجى منازع51166
5548############اخميمالصوامعة شرق عمحمد خليفه محمود الحداد51167
4030############اخميمالصوامعة شرق عكرم احمد محمد عبد السميع51168
4632############اخميمالصوامعة شرق عمحمد احمد محمود حسين51169
4030############اخميمالصوامعة شرق عمحمد محمود عوض الضبع51170
5534############اخميمالصوامعة شرق عمحمد مختار حمودي زهري51171
5242############اخميمالصوامعة شرق عكرم محمد بخيت عبد الموجود51172
5845############اخميمالصوامعة شرق عمحمود كرم محمود ابوزيد51173
5232############اخميمالصوامعة شرق عمصطفى احمد عبد العظيم عبد الحافظ51174
4948############اخميمالصوامعة شرق عمصطفى محمود محمد جاد هللا51175
5438############اخميمالصوامعة شرق عوليد السيد محمد فاضل51176
5949############اخميمالصوامعة شرق عوليد جمال بخيت عبد هللا51177
5847############اخميمالصوامعة شرق عاماني لطفي علي حمودي51178
6048############اخميمالصوامعة شرق عايه عاطف عبد العزيز محمود51179
4645############اخميمالصوامعة شرق عايه محي البسيوني عبد العزيز51180
5647############اخميمالصوامعة شرق عسها محسن حلمي عبد الاله51181
5546############اخميمالصوامعة شرق ععلياء محمد اسماعيل يوسف51182
5948############سوهاجالفتح االعداديةاسماعيل مدحت احمد محمد51183
4633############سوهاجالفتح االعداديةتوماس محروس صابر ابراهيم51184
4842############سوهاجالفتح االعداديةشريف اشرف عباس قناوى51185
عبد51186 الرحمن عبد الرؤف محمود 4834############سوهاجالفتح االعداديةمحمدين
5748############سوهاجالفتح االعداديةمحمود ناصر احمد محمد51187
5036############سوهاجالفتح االعداديةمهند وحيد محمد عبد  الراضى51188
5543############سوهاجعثمان بن عفانعبد العزيز محمد جمال عزوز51189
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4837############سوهاجعثمان بن عفانكمال كينى بخيت جندى51190
5138############سوهاجعثمان بن عفانكيرلس مخلص شفيق برتله51191
7157############اخميمالسالم ع بآبار الوقف والملكاسماء محمد صادق محمد51192
5236############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىسلوى احمد كمال الدين السيد51193
5941############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىسماح منصور عبد الحكيم متولى51194
6133############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةبوال ظريف مرعى لوندى51195
6652############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةبيشوى عازر عبد المسيح سعد51196
6353############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةسليم يوسف سليم سفين51197
5257############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةشحاته على عبيد عبد الحليم51198
6742############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةعبد الرحيم محمد رفعت قاسم51199
6746############دار السالمالكشح تعليم اساسى االعداديةرشا ايمن كامل شراد51200
4830############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاحمد جابر السيد سليم51201
5747############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةاحمد عاطف صبري الصغير51202
5850############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةباسم حارص حميد عطيه51203
6047############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةعلى حارس امين عثمان51204
5645############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةمبروك عبد الرحمن احمد محمد51205
5852############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةايه ناجح احمد شفيق51206
5751############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةبثينه صالح امين على51207
7154############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةدينا فرج عبد الهادي عالءالدين51208
6131############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةشيماء موهوب محمد رضوان51209
5347############دار السالمالبالبيش قبلى االعدادية المشتركةطارق خالد خليفه محمد51210
5539############دار السالمدار السالم االعداديةاحمد السيد سعد الدين السيد51211
6247############دار السالمدار السالم االعداديةاسامه جابر عبد المجيد ابو المجد51212
5851############دار السالمدار السالم االعداديةحازم عاطف عبد النعيم شعيب51213
6342############دار السالمدار السالم االعداديةعابدين جمال فؤاد محمد51214
5748############دار السالمدار السالم االعداديةمحمد حسن محمود ابو زيد51215
هام حسنى محمد محمود51216 4030############دار السالمدار السالم االعداديةال
6738############دار السالمدار السالم االعداديةايمان عبد الحميد هاشم عبد الرحمن51217
6647############دار السالمدار السالم االعداديةعواطف عبد الحميد هاشم عبد الرحمن51218
6343############دار السالمدار السالم االعداديةفرحة ابو  المجد فكرى محمد51219
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7157############دار السالمدار السالم االعداديةنادية على السمان احمد51220
6038############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةحازم اشرف على خليل51221
5638############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةخالد احمد محمد احمد51222
6336############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةخلف السيد خلف حسان51223
4932############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةعلى حسن محمد عبد المقصود51224
6739############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةكريم ابراهيم السيد احمد51225
5039############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةمصطفى اسماعيل محمد اسماعيل51226
5638############سوهاجالصلعا االعدادية المشتركةاالء عباس خلف هللا خليل51227
4748############سوهاجالمرحوم مصطفى السيد بك حميداالعداديةعبد الحميد سعد عبد الحميد عبد الاله51228
5440############المراغةالجزازرة االعدادية المشتركةهويدا فتحى محمد محمد51229
6855############دار السالماوالد سالم بحرى االعدادية المشتركةعالية محروس امين احمد51230
4733############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىمحمد فرج على محمد51231
7255############ساقلتةالحاجر االعدادية بنينمصطفى محمود محمد عبد العال51232
00############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةاحمد عزت كامل اسماعيل51233
5347############دار السالمنقنق تعليم اساسى القديمةهانى الديب محمد صادق51234
5337############ساقلتةالجالويه تعليم اساسىضياء ناجح الديب اعطيت هللا51235
5455############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهكريم سلطان عبد الوارث سلطان51236
6755############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد ايمن محمد مصطفى 51237
4030############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد خالد فتحى على51238
6757############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد خالد محمد حنفى51239
6252############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد صبري علي السيد51240
6954############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمد عبد العال حسن حسانين51241
5549############سوهاجاالعداديةالقديمةبنين بسوهاج القديمهمحمود حسن محمد محمود51242
5548############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةاحمد عبد الباقى محمود عبد العال51243
6646############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةاحمد ممدوح عبد الراضى احمد51244
6550############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةخالد االمير محمد يونس51245
6049############اخميمنجوع الصوامعة شرق االعداديةوليد كرم خلف احمد51246
7358############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةجمال عبد الرحيم محمد محمود51247
7457############دار السالماوالد الشيخ شرق االعداديةمحمد احمد على احمد51248

(1131)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3857.537266.537161740
38493723537161640
37483823237161640
29422620327151640
31412920130151740
40604028040172040
33382920829151840
396038275.536182040
37473224130181740
38553825933181540
39523525334161940
27472821932151640

39.56039.527734171640
31412819530131240
33372819831151640
34492921830161740
38493625035151840
29443320327141738
29382418630161540
3855.538.5268.535181840
36573625831181540
32422719928171640
3457.531248.530171740
28403018425121740
33503121031171840
3856.536258.534171940
30402117928141640
30403118628161840
3854.537264.537181840
40604028034182040

(1132)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

27393018728151638
30522920228161538
406039.5279.538181940
31412720531151640
35523024030171640
40604028038181840
406039.5278.537181840
3854.535256.534181740
40583725837181940
32442921231151638
4059.540277.537191840
4059.54027937191840
3958.538.526535171740
39473722833141740
37492622732171338
23302015125131338
405837.5269.537171640
4059.538.527539181740
37543022737171740
3856.535251.536171940
29522718633151840
35503122132151540
3958.53625737171740
39563325338171740
37513322835171440
31452519530151740
32493220632131740
29472318234131538
40593927038181640
2028.518129.539181840

(1133)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39503324639181740
35432719335131638
35513221132151540
32432620631141440
36443322134181640
3857.536260.537162040
38482722431141638
31462620032141640
31452720727181438
37513123439161740
406040278.536181840
34422920233181740
33402720437151340
33442719831161738
31372718431181638
35473021231161540
31392819029181538
32402418328151640
32432118631141540

39.558.536271.539181840
39.56039275.539181740
31412518729151640
38593926536181940
30362116530151440
39603626832181740
39603826835181740
3859.537265.537161740
40603626036171740
39583324933181540
39583826032161840

(1134)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.559.54027534171840
39.55837256.535161740
32392116928141340
31503119928161540
39603826239181740
37513523130171740
20302014020101040
31422618229161540
31412718332131740
31473120827171540
31423118827141540
32483521128161640
3256.537231.530141740
3359.535253.534151640
30482720233141540

39.55839266.537172040
31513322533151940
40583826636161940
40594027538192040
3957.538268.535172040
3857.536254.535171940
39593927036172040
3956.539266.530162040
40563725734171940
4055.539.527139162040
406039.5258.534171840
40604028036172040
3755.53525735161740
33512922735171940

39.557.538271.537171940

(1135)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55839275.537161940
35533623230141740
31482820930131640
40513725236141840
40533826336141940

39.54833229.528141940
39563825536171740
4059.540271.533161240
33473521431151540
4054.539264.532171840
37493220329151640
37523322831151640
395638254.532181740
40594027537171840
32433018533141540

39.55939259.537161640
40593926435171740

39.54832225.535151840
39.55336248.533151640
40563625735161540
34423020131131340

39.55637260.535141440
38493623633161440
39553925537161640
38493423434141540
37483423334151240
33433219432151540

38.55838252.540161740
39.55739.525135151440
39.5604027638181540

(1136)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33473119937141340
28532919730161440
33493220935181440

38.55840263.537181740
37523422532161340
4056.538245.534171238
33443220634141140

38.55839260.539151440
38.55138243.539141340
28403019130141240

38.553.53522833171440
30392718031151340
36423019933131340
406039267.539181840
406039.5267.540171740
35523324533171440
30362617829161440
39603927336181640
31463121234151440
35412920630151440
28483320229121340
2950.536230.532151440
3957.539267.533161440
35533623932151540
27372518027131440
28372618631131540
344935.5232.536141340
20442817529171340
32463522532171340
3655.539248.536161340

(1137)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38583926533171440
3851.538253.533151440
28433118830131440
3649.537244.536161440
28383419330131340
38603726330151640
27423117829131440
28372517134121340
4059.539.527836181540
30422921032151540
28392619334141540
20322015120131038
29382617730121440

38.558.53726733171440
30452619628131538

38.554.53224735171540
33432719631141440

38.548.53525032141540
34392420132151440
33392819930141540
33463021933141640
35402721830161540
32342317931161540
35392622035151640
28362218732101540

38.55136256.534151640
38.553.538261.531141540
4059.539276.533161540
3750.536250.533141540
37583826934151640

(1138)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40603927934161540
40604027934151640
35563321933151440
3858.537263.538161640
3858.538.526539161640

38.55838260.534171540
38.55839.526934171640
405939.527636151740
3351.527208.529131340
36483221433131340
31452820029131440
34532820929121640

38.55937253.535151540
406039.527735161640
386039.5267.535151440
3958.539265.535161940

39.55638265.536151740
35493522633141740
35503322930141638
32372618131121440
30392918529121440
31482821030161738
3559.535249.533151840
32512520726141838
40604027737172040
40604027634181840
27372517730131540
40604027937171840
37583425335151740
40534025835161540

(1139)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30412918931131538
40604027939171840
3858.538263.537171740
39583726537161840
29372017830151540

39.5594027737161740
30342016228151840

39.56039274.538151740
39.55939275.536161840
406039.5277.537151740
27512719534171640
31482819232161640
35443321234141840
3956.538257.540161840
40583725738171940
40604027639161940
33482719838151640
31503021934151640
27493021535151838
30413020425151840
40503423939141840
40604028040191940
39573726035181940
3958.539268.537181840
4057.53927239161940
3153.531208.536141840
4059.540277.539171840

39.55032218.539161840
35473221637161640
36423121736131940

(1140)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35392720435121740
39.55436255.539171940
37523424837141840
33503722836151338
27352115725131340
33483621735151340
37563825035131240
4059.539272.532171440
26422516630121340
395338261.532171540
31432619533161340
4059.53927836161440
4058.539272.533171640
4058.538271.538181340
375839269.537161340
3151.522210.531151340
29432317430131238
3646.536223.531151340

39.55739265.534181340
31362417428151440
31452720932151340
40604027734161340
40604027635161440
38523824432141440
39603926733171240
40603927539171440

39.5603927637171540
38.559.53625137161540
3959.537266.533171440
4059.536262.537171540

(1141)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55834243.535171540
38573724732171540
4057.535260.535161640
4057.53526334181540

39.55937267.536171540
4059.539275.536171540
4056.534237.532181540
40594027435161640

39.56039.527736161340
3955.536246.532171340
37483323030131240
4059.538272.537161340
4059.539.527735171340
39563826335171340

39.55535247.538161340
32422818938141440
35453120538141440
3252.532208.529131440
3956.537262.533141540
38533223139141340
34453120633131538

39.558.537271.533161540
39.55938273.535171540
39.55437260.532141840
4059.539274.536171640
39583826836161740

39.555.53826732151840
35483521530141540
35483322328151440

39.554.53726233151640

(1142)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29383217429131540
406039.5279.531171740

38.554.53724632161940
34403220435171640

39.558.539.5272.538161840
39.55340255.531181640
4056.537254.538161740

38.55533245.534171840
39.557.53726138161740
40604028038181840
4059.539273.538171540
3959.540271.538171640
4059.539274.537161840
406039277.535151840
406039.5274.537161840
35493121334161740
36503525038161740
4059.535264.538151840
37462920933151740
40593826938171840
4059.53927739171840
405939.5275.537171940
40603927636171940
4056.539255.531131540
40573926936131740
406039.5278.537161740
3857.537258.536151540
34523223232161640
35593325032161540
406040278.534151840

(1143)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39583926032161740
40594027536151840
406039.5278.536161840
40604028038161840
27422317927181340
29452419633161540

39.557.53927232171740
38.55636261.534131740
25492418631151440
36573826335161840
31482420631151640
30392518430141540
28442319835171340
29403019731151440
39603326633161340
40604028034171440
375629256.533171640
40604028035171540
23352516632161340
40604028039181740
406040271.538181840
40604028038171740
29363220436171740
40604028037171740
28383120034171740
24332818128181540
22332115428151440
4059.540279.536171440
37483423233161540
396040270.537181740

(1144)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604028038181740
39.56039.5269.535181740
39.559.540278.536181640
30463222834181540
40483725435181540

39.558.53926536181440
39.556.53826336161740
31352819231131540
33463021631151640
4059.540279.536161740

39.55435261.536181540
39.5563926834181540
385939.5266.535171640
25392418329161440
25372617728151240
26392517128151340
28392318929171240
39563225235171440
36443222630181340
3846.532239.536181640
4059.539.5278.537171740
27362317631171540
29352218230151540
26352216430151540
3456.536254.535171240
40584027635161740

38.54939255.536171440
33472822334181440
31392319533181440
396039.5270.534181640

(1145)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4059.540275.536181640
40583826535161740

38.557.53625335161440
40604027535171740

38.559.539.527435181540
40604027835181840
40604028037181740
00000000

39.559.53827536181540
39.559.53927534181640
39.56039.527735171640
4056.539.5274.537171340
40604027737181640
406039.5278.537181840
4059.540276.538181840
40604027536181840
406040277.537181840
40604028037191840
27342517130161440
4056.539.527138181740
384502110181740
30362617628181340
4059.540278.532181640

39.54935247.534171340
405036263.536171640
40584027535181540
38393323336181540
37373021435181540
39563926136181740

39.556.53926634151840

(1146)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55136255.540181940
4057.539270.540191640
38392820640181740
38573625440181540
40594027540161540
4059.540276.540171640
40593926940171640
00000000

39.55337257.532171340
30332016728171440
38433124539161540
32352218939151640
27322017135151640
28322116331151240
40543826440171840
22322016440141540
26352217937151540
40604027840181640

38.53928222.540161840
35362319034151740
3957.538262.539151840

39.56040276.539181740
39.559.54027439171740
39.54035240.539161840
26352316934151540
40604027840171640
40533926340171640
40553826440171940
40483625140171840
22332015534121540

(1147)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29342115929141540
4057.54027640171940
28382518836171940
40563626240172040
40583927439171940
4059.539274.539171940
24322116333171740
36433120635171840

39.55940273.540191840
38.55635250.539171840
39502522638161840
40594027740171940
29342218937151740
40604027940191740
3855.540263.539171940
40583926840181940
40583625040171940

39.55137258.539181640
4051.536256.535181740
4053.539269.539181840
405939.5275.538171840

39.557.53927236171840
406040278.536181840
406039.527836181840
40604028038181740
396039.5273.538181740
38362719127171740
38553125530181740
29382117031161540
4057.53627336171840

(1148)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406038.527636181840
4059.538.527636181840
35412620732181840
38443823935161840
39543224838171840
405738.5267.538171740
39573625937171840
37392821437171940
27342217340161640
39603827340181840

39.55535267.540182040
39.55936269.535182040
4059.53927739171940
40604028039181940
406038276.539181840
39603826839181740

39.56038.527639191940
39.56037.527540161940
406038.527340171840
28392418438161940
40604027839191840
385232257.540181840
4059.540279.540181940
406040278.540171940
40603927739191940

39.5603727140181940
3856.526216.539181840
3558.535265.539181640
22372517131171640
36583526439171640

(1149)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39603927739171640
39.5604027539171640
30372319539171640
25342217330141640
395137262.535181540
3956.535266.535171640
26322119635161540
25342217932161340
36403724739161640

39.56039276.539171640
23382718229161540
25342115930141340
21322116330171440
22332217336161440
38523825438171540
29353221436171440
22332117231141240
40604027434171540
25402016229161440
23372115629141340
21382316228151340
40604027836181440

39.56039.527136171540
37583624936171440
38593726335171440
38422319030161340
31412317729161440
40604027436161640
33422719229161540
31452219628161440

(1150)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26442017028151440
27462017730161440
25442317327161440
20302015420101040
3955.538.525334171640
406039.5272.530171640
40604027536171640
22372216728151440
3753.539260.536171540
23412616729151440

38.55539.526433171740
3856.53625334171640
38583726034171540
39604027729191540
32493022632171540

39.559.539.5265.532171640
23442618830171540

39.5603927533171640
34583725732181640
4059.539.527732171640
27432719531171640
4059.539.527938171640
22472618031171640
406040276.538171640
40604027833171640
31522922230171640
365838.5254.530161640
386040271.533171740
37553825037171740
37583524336181740

(1151)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40553825335181940
39554025838151840
4056.531243.534171540
4059.539275.535171540
40604028037171640
4059.53927731171540
4058.53826231181640
405938.5260.534161640
405940276.534181640
4057.539266.532192040

39.55536241.534171840
4059.54027839191740
4057.538.526737181740
34392717631171540
34422818932151540
37553824729181240
3756.536246.530181540
30482819325161540
3657.538247.533191440

39.559.53826636181640
406039.5275.532171440
40593827334191640
36573826234191640
4059.54027533181740
3657.537243.529181740

38.55135244.534171640
355838.5257.531181540
31493220726191640
35483121028181640
25412817827181540

(1152)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55134254.536171740
3958.539.527434181740

39.55036241.532161640
38.55034238.530171640
406040278.533181640
31453519829171540
40503824529181540
24332016030121640
34352018330171540
28342118628171840
38543225533161840
4059.54027735171940

39.559.53927634191840
22322116927141840

38.55939276.535192040
4058.539275.531181840
373629237.535161840
30332120330171940

39.55938269.532172040
40603927936192040
3151.527244.537172040
406039278.538192040
374929252.539192040
40604027837181940
405939276.537181840
3657.52826035171840
00000000

36423320530171940
39583625935182040
3857.536256.534182040

(1153)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36472820634171840
34553222835171940
3959.538273.539181840
38593624935181740
3858.530231.537181840
38603825935181840
406039274.534181940
36412420234181740
406039.5279.538182040
406039.5273.538182040
40603927836182040
406040278.536172040
406038276.536171740

38.557.53824728171840
38.559.53826630161940
29362918528171940
29362917627181840
3857.534257.537191740
24342216235171740
3353.530237.537191740
37533624937191840
375333243.537191740
33512923135191740
24422318031171740
24332115523181640
25352016230181640
3756.537254.538191740
27382419331191840
26362317132191540
4057.539272.537191640

(1154)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

25442418934191740
39.55734265.536191840
35573425735191840

38.55739264.540191840
40604028040191640
29332118028161540
39574026339161840
27342016229181840
27352216531181740
3958.539268.536181940
39513726237172040
40604027633182040
40594027736182040
30442819134171940
405540272.535182040
00000000

40604028035171740
40583927435182040
4057.539.5275.536172040
4058.53927634172040
38553425334172040
27342316228152040
37553624834182040
32342317731152040

39.55239260.535182040
36373321634182040
36332518832182040
29332218232181440
25432117530161240
29553624433151740

(1155)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3658.538268.533161640
37584027235181640
25422116827161640
25442118026161340
37583927234181740
29452720632181740
39563526436171840
39583827235181440
3956.535262.537181540
3656.536264.537181540
29553123736161640
25542922233181540
23402216733151640
33553825533181740
3950.531233.533121538
3549.529217.529141638
40553625433161537

38.54833237.534121535
4059.54027938121638
37452820733121436
39463122533111437

39.5503725634141637
33402819630121537
4057.53827234141637
36453220435111537
35453020727111437
36452619628121537
37503524830161437
29392718231131536
406040277.535131936

(1156)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38513423932151837
40523725832131436
40564027237131737

39.555.53825131131836
37533223230111737
4059.54027734141638
22352717927141537
37483524333141735
35453021230141736

39.54536238.538151736
35453220229151537
40603927628141838
35533522634131737
34453020731131736
36463021932151937
40452922036151936
40594027137151837
40543423134151737
40483523032141736
34413119831121635
24342115826101337
20312215225111036
37462520032131837

38.55335248.527161736
30423119230131537
37473521330141938
30372818128111738
4059.539.527836161837
405939.5278.536151737
38563826434151836

(1157)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33543422333111638
38482720028131837

39.55638267.529151737
39.554.53926528131637
37512922130111436
28413019730111436
36512921829121537
32442720128121737
39462822029141936
4052.536246.528141835
405439.527033131738
31422618028121736
38533825836161737

38.55539266.536161738
36443120430141737
36513222730141838
40533223733151537
40563626130161535
31432318824111536
38543624729131736
37553823937141737

39.557.53926833151637
36433119132131837
30423118128111636
39443119032111436
29392719733141336
34392517529131437
38483420731141937
36372918335141636
38482819634151436

(1158)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35433218831121637
35442718229121536
27372616729111237
39473121033131936
33473221230141238
405739272.535141639
31403218631151237
38513222531141535
36543623436151538
36432620633111336
38433020533121737
39443220032161537
30412117228111439

38.55937272.534132036
36442420326121936
27352016325121436
38442721635151837

39.54631242.534151638
39472822229141837
3947.533227.529141835
39483723332141838
32372318227121636
39503122832151937
36403321228141936
29352317729111537
38513523327141838
26392317624131637
39472621230152037
39452520427132036
34493123132161636

(1159)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

28392818029151437
39563525734161437
2844.532197.529141437
25433018227101436
26452418028151436
28442918731121536
39523623831161539
39493524430151438
40523726134161638
40513826532161637
39543425837161637
26352518030141136
36553625636141537
3848.530211.530141436
29352619334141537
25482719831131538
35483121732151338
28402920028131436
39523525132141537
4054.535256.535141637
39473523737151638

39.55536256.535151838
38453323736131938
33392619530131537
31372819528131337
385838.5266.534121737
395438.5265.533141838

39.5413223733161738
30352919127131537
39523825635151836

(1160)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39553826638141638
3956.539.526837171737
38463724737141838
40503826140141937
40483624532141838
40463825035151939
35392821231121738
32463122036131736
40604028038161637
37413221335121737
28412417927131438
38463322827141538
3853.534249.528141638
4056.539.527229141537
31423121528151537
405939275.535161537
40604027933171638
30453320729151738
38513624532151637
3955.538263.533141536
39553826132141538
39584027229161437
4055.539.5270.535151638
3955.539268.534161437
40604028033151438
3947.536239.534141639
3647.536236.535141538
3948.536237.531161436
40493623929151737
40604028035171737

(1161)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40543826038171438
20302014020101038
36503523636151538

39.55436235.537151638
39503524539151437
35523323636151437
405839273.535161538
406039.5277.537151638
38493724737161537
34463120734131236
40604028038161538
37453122337161437

38.54331221.539171538
405638272.539151537
35533724138161338

38.54433227.535161539
38.55029225.535161538
39493424438161536

38.54431205.536141537
38473122636151337
38523224233141838

39.55539267.535151838
38.54735245.533151738
38.54832225.532151837
405639269.538151837

38.5543926435151837
40604028037161638
395732255.529161938
4059.539.527635151537
34462921530131836

(1162)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34453020736131738
40503826235171837
39503524834151938

38.55236255.535141937
37483224135141838
36473123133151739
40604027836171738
37503122034151836
36493121935161837
36513123135141837
405839.527037161638
36462520134161538
406039278.538171638
405939.5277.538171637
405939.5278.539171537
405939.5277.537171737
20302014020101038

39.55537256.536171538
39.55637258.537162039
39503424135161836
38482822735171738

39.55838269.536171637
40553725336151938
40573625835161737
38513422935171738
40513124629161639
40593926735171738
405938273.537181836
4059.538276.539181837
40553625937181737

(1163)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38412621032171738
33402420331151838

39.55735263.530152038
4057.539274.534142037
40573927435141937
4058.539.527635161837
405638.5272.534171738
38463021832141838
36413119432161837

38.54126201.529161836
39442622032171938
32462721633161737
3954.536262.535151638
4058.539.5270.536171538
405639.526636161439
39503424630141440

39.54635246.524151240
29412819725131240
4052.539.526828171540
37463324628171340
39473422929171340
31452919130131040

39.554.539.5264.527161340
35413021826151440
33433220026101440
35493121527171340

39.55336260.536141340
36443020831151440
37463424834151340
4059.53927534171540

(1164)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40563826932171440
3846.532226.528161340
39453120725131140

39.54732215.524151240
39.55535238.531141540
405838272.534151640
4054.533241.534171440

39.551.53424029141540
4054.535239.527131340
39533523026151240

39.55937269.527171640
4058.539272.529161540
34433120126141440

38.55434243.527161640
40604028030171540
3859.539259.529161540
36553222727161440
3758.537251.534171440
405939271.534171640

39.56037270.534161640
40603827034161640
4058.539.527434161240
30443019627141140
37572924230151240

39.55334238.528151240
38553025335181640

39.55233220.533141240
40553525630161740
4059.539.5275.527151240
40483223429171340

(1165)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35473422828161340
39513424827151340
39583926728171640
37543322928151240
40583526627141640
33523222227141540
39573423829151640
34523121826151340
39573425334171640
37493224033161440
39523524634131640
31452819827131240
40563123826131240
405939273.531141440
40603927533161540
34543122223101240
40583525130141240
40593927231151340
39593726825161640
40593927326161640

39.558.538268.529151240
31463121526141340
39513124030141540
33493121426151240
34502622030151240
34492722327161340
406040278.530131440
35443020925141240
33462922333161440
30452719728161340

(1166)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30503020630151440
32532923233151440
31543223331141540
3456.535259.532151340
30522821527151340
35583124732161540
34563425829151640
35473423733151540

39.56040277.533161640
37463223730141640
30452720023131540
29432618927131340
35523023326141440
31482821528141340
31452820528151540
4057.53927033141440
4058.539.5275.528151640
26432418625121540
31493222328151640
34563625932151740
25503119931141540
32503523032151240
27453019329131540
30483322132141540
34553626131151640
23463119026141640
34543625431161640
24472718923131640
26463019431151740
40584027637161440

(1167)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36583726630141540
30543423327131540
3355.535253.531131540
33533224529151640
34503224330141540
30473121130161540
3651.533236.531131440
34493723231131540
36513525030141440
29433321529131440
38583927034131440
35483623632141540
36443723933141540
3449.536242.534141540
33443722332141540
36493623829141440
32392920030131440
40604027934141440
35453522728141540
29423119432151540
37473625034171640
36483524534171640
4059.539277.531141540
395939.5277.535151540
38543625835171940
38543425835171940
38523424735161940
36513024429151940
37482823531161840
35492921731131940

(1168)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30483022227151640
3856.538257.535161940
38513523129151840
37513524534151940
26472719628131540
33503122929151740
37523124129151940
35493322736141740
37523625235151940
38513524034151940
4056.538270.534151940
34523525031151940
405940276.533141740
38502922930151740
38483524734151740
37503022534141840
36523024936151940
29402619224121040
34533122627141540
31512823134131640
27462721032131340
3957.536270.538151440
35532824435141240
30462719623131340
38522924630151740
32492822328131540
23352216424131340
37502824228141140
36492721928151440
37512824535152040

(1169)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4059.537271.532151940
29482821529131640
33512821928131540
38502823435131740
36502822732141840
36502923935151640
35452922734141340
28462519626131540
35492620129121340
34543424333161440
31512721329161540
39523524535161540
33513623229131540
33492820929131440
38523524130141540
36533323528161540
31513420428161340
38543624935161640
23512819826141340
36533624335161440
28502919827111040
38523623228141340
31502519828161540
35543523331141540
35503423034171440
38553424833151540
39513524632141540
34503321129131340
38533524028161640
38493623233141740

(1170)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3857.539271.534161540
38462820230121540
36503724233141540
31493621331141540
25473019129121340
33493523737151340
405939276.538161640
405538268.538151440
00000000

33513222227151940
36513223130151740
37493422932141840
31473418729141440
35503120524121540
35503524832141440
32462719227131540
32493322625131440
38493424030151440
30452617724121340
33513220425121540
35463319428121440
29402516522131440
31513319725131440
31503421428141540
24502617825131640
21462716920131340
27462918523131340
21352114824131240
29513420825151440
30543623326131440

(1171)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38543825637161440
31472920625131440
29473320228131340
26513522133131440
32493522732151440
25503319627131340
29493321826131340
30493320727131440
36523424935161540
37533624235161640
365439260.537171640
3354.536254.537141540
32493019324131440
37513825736171540

39.55339259.538161640
35423419932141640
36513522332141640
33503621331151640

39.557.53927237151640
39563826438151640
3857.537260.535161640
4057.538.526537151740
29503521132141740
35513522336131840
384028217.539141840
37453319935161540
38422720236131840
37443520031131640
28413218927161740
30513522338131840

(1172)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35523623338151740
33433418935131340
385839273.537141740
34513420335161640
33393418432141440
38573927132161640
35513525138161540
36503624334161640
37513324435171540
38473624439161540
38513325136161540

39.55839271.539151540
31513523333151440
37513725537151540
33503523533141640
24392718630151340
31503321232161440
33503324039161640
3855.537267.538171640
30462921132151740
31472520432181340
29503021330181440
3956.536259.536181640
3854.538256.534181740
38533424535181540
35513223431181540
38513625339.5161640
39563625936181640
32543424232151440
34503020926161240

(1173)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39593626736151740
36513323230151440
3654.535253.535171640
39523524435161540
34533223629131440
39523324330141440
395434254.535151540
40553426435181840
38543525633171540
34533524133151540
4057.539268.533171740
40604028033161740
40603827640171840

39.557.53525536171740
3654.535247.535161640
31523222932151540
39533224134151440
31523422536161640
3957.53827436181640
40543626240181740
3959.53927740181740
39523625239181840
39512724739181740
39583525839181740

39.55738271.539181840
406040276.538181740
335334254.538181740
395638269.539181840
31483221636151440
38503525035161740

(1174)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37523423930161740
35533424330181640

38.54733233.536181740
4058.538271.536181740

39.5573827133181940
3957.537261.539181740
3957.538265.537171740
34513624234161840

38.55031238.531161840
385537262.539181940

(1175)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36523624231171940
36523323235141640
3857.537266.536162040

38.555.537262.536172040
3151.530226.535131640

38.55637268.536171940
38.5553927133161940
35503424331142040
30503523430161740
39563726634172040
36533625235171740
35523425032161840

38.559.538273.538161940
34523624635161940

38.55337258.533161940
3956.537269.537171940
33493423037131840
4057.538266.537161537
40563726037161637
34523021935131637
40563525636161637
3958.539265.538151537
3957.538247.536131737
40573723532151437
40593926936131537
4057.536254.533131437
39563726037131437
36543524037151437

38.55237237.535151637
39.55738262.535161637

(1176)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40583526035151637
405938274.535151637
405939276.533151637
40603927636161637
40563826235141637
3353.534227.533131537
38533624828131637
39553422633131437
38513121630121437

39.55636259.535151637
4058.539271.533161637

38.55335239.534141737
3950.533233.534151537

38.551.52821132131637
39.55036252.533141537
4053.536260.535161637
40543425334161637
40543625335151637
31492521132141637

39.5563927135151737
4058.537270.537151737
40573726837161737
4057.539.526837141837

39.55236248.537141637
38523423032161637
37513523237161637

38.55136245.532161537
37593726336161437

39.55234250.534141637
39.55736249.532151537

(1177)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38523523435161537
4058.539276.533171737
31433119931141437
39563325033141637

39.54833242.535141537
38.55032237.530151537
38513423033151537
35493321930141437
37533523430161637
38412819428141537
3857.536258.532161537

39.55235244.532141637
4058.539.527735161537
38483422430141637

38.53330196.531141437
39.557.53827435171837
4058.53827134151637
3855.535246.531141537
38533422633141537
40583727033161537

39.5593927335161837
39.55639270.536171937
37493121029141537
38573625232151637

39.558.53727134171637
3755.536239.525171637
39583624626171737
23302015326141337
37493422130141637
38553525430161637

(1178)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35433522027151637
35523522729141737
37543523631141637
3353.533230.531141637
39563726331161837
20302014020101037
39543224631141537

39.55837270.537141637
39.5583927337171637
34533524031141637
37543523836151737
20342015220121037
33542821433131437

38.55837264.535141637
3756.533232.535131637
37583725337141637
37503221436151437
37502823036151537
30523021637151537
33483321735151637
36503321033141537
32503519931121437
31482419532151637
34513121431111437
34513222635131537
375737255.535151537
35513223633151537
20302014020101037
34513121033151637
37503223235151637

(1179)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38523423630141637
3656.533249.535161437
28503320236141637
29563621635141637
35523523535151737
33543021735151637
36583726139161937
33573625137161737
35583625236151737
34573523436171837
3657.536237.539161937
3358.534236.535151437
32533522536161637
35543323136131437
33523223638151837
37583826438141937
33563524238161737
37543825739161837
35573725539161737
38563626239171737
34473121031161737
3957.539.527338171937
39603927539161637
3657.535252.538161637
37533625139161837
4059.540277.538151637
38553223933151737
35563725035151837
33503321131161637
38583825338161737

(1180)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55837266.537141937
38583926937141937

39.557.53827036131937
3653.533239.536141837

38.557.53525434141937
3556.529215.533161837
4057.53725536161937
38533324037162037
3652.533214.532151937
3351.532207.533151937
37553424034151837

38.558.53826637151937
3553.532237.536141737

39.56039.527838171937
33513122134162037

38.557.53827136162037
31523121236162037
35523222236141937

39.559.53927337152037
37563422137192037
4059.540273.536192037
31422919331131837

38.55738262.532152037
395837266.538152037
3956.539.527239151737
40604028038161937
3849.532220.536161937

39.559.538.527436.5152037
38533023336142037
4059.539.527938161937

(1181)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55936265.536162037
39.55534218.531141937
33412918431141937

39.56039278.537151937
32432818429141537
30382818329131737

39.552.53324535161637
35463121037141437

39.55736261.538151737
39.55029241.537151737
39.552.53525837151637
38452520629141937

39.54932252.537141637
39.55228225.535151737
39.556.53826437151637
39.554.53525937151537
4054.539258.537161537
36492922034161437

39.55334247.536151737
24332216030141537
37513122233161537
3956.537263.534171637

39.55434254.538171637
38523022734171537
38523122534171537

39.55839268.539172037
4058.540276.539172037
39563624336171837

39.55634237.534151837
39473021638151937

(1182)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31372318032161937
38.55334239.537161937
40594027539171937
39503022837151937
4059.54027739172037
39503223335172037
36492920731171937
35543122934172037

39.55839270.539161937
3957.539265.539171937

39.55839264.538171937
38.55837260.537151837
35502720730131537
20302014020101037

39.55836250.536162037
3856.533242.538162037
35513422435162037
36503322336171937
34482921230142037
39583926936162037
36553324138151937
40573927238172037
405839269.538162037
39533423036171937
38553424538171937
4059.539276.538172037
4059.539.527838172037
3854.533240.538162037
38553626238172037
405939.5275.538162037

(1183)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55632248.538162037
38573726538172037

39.550.53323834162037
37553324235161937

38.557.537.5267.538172037
28392317729121737
28382317330131837
32472921934171937
29422819836171937
35523524839171937
37593024634152037
35533023432171937
32412820131152037

39.55638266.536142037
37472721933161937

39.56040278.538161937
24402317327151637
34482722229142037
30432720227152037
37542823633161937

38.559.53526734162037
40583927437162037
39583927637162037
29342317828141937

39.56039277.535162037
3957.539268.535151837

39.558.53926836161837
39.557.53926737171837
35523420734151837
39543424134131737

(1184)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4056.54027235161837
40583926637161837
3655.536241.531131937
31542820525151737
3958.538256.537161837
39523624537161837
3553.534227.528151837

39.556.53925536161837
39.557.53826838151837
34502720736141837
39563424537141837
39563524337161837
37583524636171837
4057.54027339161737
4056.536267.536171633

39.54425196.527131535
405938275.538161636
405838271.536171633
4055.534267.532151533

39.55235253.536171633
31412519927161433
38523625628171633
4057.537258.532171533
40523826328151635
3957.536257.537171635
40523225236151633
4054.533240.536151535
4057.53526736151535
40583927437161637
37493222226151635

(1185)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40573927032171533
39.55235233.529161533
35523322830161433
4056.537268.536171435
40573927437161536
29423020029121436
37462819930161535
37483020630171635
35473223534161735
30412218330161436
36462721032141635

38.55032230.534161435
405739271.533171535
40583927334171535
4051.538258.533171635
4059.539.527734181535
40573224934171536
32432418730141535
40573826635171735
37482520530161635
34462521830121533
38452822132151633
37443722931151633
3852.537258.534161533

39.5583826837171633
37472821233151633

38.54831238.534161633
39583727134161735
35443521628171735
36453520929171533

(1186)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30433219128171635
39513726233171735
36463421428171637
40523726534171835

39.54936239.530171735
30463220323131433
37513423830151833
35533524433161834
3956.538269.532171833
38513623733151633
31443019026131534
39533625730151537
39553725928151637
34463322324151636
38483424129171536
3958.53827235171637
39513625233171733
3956.537257.533161533
38523724933181833
38513425330171737
37493421632151637
38503322832131533
33473221733141436
40584027634141537
40503925231151637

39.54737233.537151737
39.554.53826136151537
36423219330121733
405940277.536151733
40594027635151737

(1187)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3859.540273.535151737
40504025533141733
33493721830151433
29403218331121533

39.559.539.5273.537141737
3547.538206.532141533
40473722232141533
40433723838151534
32383118432161336
39433723232171633
34392919430141733
39443523231151737
40594027638151537

39.54837231.530151433
39.558.54027337161537
4056.540274.538151537
40574027237161537
39553924437151433
36553423032141431
37543322936141437
31473019631141337
32453019927151337
28473018529131333
28412818628121433
29433018930131533
34493822534161537
31503520931141537
33433119121121331

39.55739269.537181836
38483322137151735

(1188)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4058.54027537171933
31493319629151733
38574025937151837
405940277.538171837

39.555.53822637151833
405639.5254.537161733
37473322135151733
40593927537161934
4059.539.527738151937
40594027537141937
4058.539268.536171837
38543623235171933
4057.538261.536171933
4059.538265.535171937
38523421534161737

39.554.53624434161837
29533519329151933
3954.537241.529171837
4056.536251.529171933
405939.527636171937
38423319535171537
4057.539.526137171636
405239.5251.536161633
4059.539.527438181637
3648.534202.536161633
33493219826161634
33523621330171635
3756.538254.537171637
3652.537218.538171633
3653.537226.537181636

(1189)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38573824838181637
34473721435171633
406040276.538181637
40604027638181637
4059.539.527336171637
4057.54027338171733
38553521936171634
40604027837171737
406039.527538171736
406040276.538171637
4059.539.5278.538171737

39.554.53625933161637
3754.535250.536161634
39553625833171736

38.556.53726633171736
32433821126161336
38563625934171536
2954.528213.530171437
40563725736171533

39.558.53527137171737
4057.537271.536171733
3855.533244.536161634
4056.538273.536171634
4057.538269.536171836
37573823834171636

38.55535246.534161634
37563724637171735
4059.54027937171737
4058.538274.538161637

38.556.53525435171636

(1190)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38553225033161736
38.5553827036161834
3958.536.527338171635
38543526238171635
3856.53927138171637
34522822235171736
38543626336171836
39563827238181736
36532721738161633
36462723933171637
3956.537263.538161736
37563124535181736
4059.539278.538151837
34442721433161637
30473020728161536
385939.5276.538171737
4059.53727638171837
31462719230171737
31502521434171836
395734267.538171836
405939.5278.538171837
40594027938171834
3653.522221.536151733
4059.53927738171737
30482921630171836
385434258.538171737
26502919124101432
3556.532224.522111730
3858.537245.524122030
3858.536242.527141728

(1191)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38483121224111630
29442819027111530
38503021127121532
39593827129121630
38533724528122034
25413018724101332

38.55434243.528131632
35422919622121532
33473220124121328
39523522524111332
36443019822121630
38493821726121830
3854.536237.525121832
35483522426141830
38433221525131730
26372517223131730
34513320824111432
33523121229141432
37553423325131632
3757.538252.528141730
40604027930151730
32483321523161730

38.55739269.530161834
30563623030161630
27512518822141732
35523021123151730
34583924528151832
3355.530215.528151730
34553222025121532
31472819623121332

(1192)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29553220526101132
38573825427131430
3857.539259.528121430
3148.534207.525121232
30473120123121334
31442919123121930
3657.535227.528101432
26473220223111530
4058.540271.530121532
3755.538233.526151830
32523220523111632
28543622628141838
3859.539.527230161636
36573724829131634
3658.539248.529141832
40604027932152040
35553825230172040
37593624826141838
35563724830141736
30503221330141534
37593826630161736
3655.537240.527141730
3959.539.527531151634
396039.527628151336

38.558.53826829131632
39.55839272.530141634
3357.534235.526131638
32583525927151736

38.558.53926630151740
37552924725142038

(1193)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3559.536257.526161734
3159.534246.527141734
32532422025121634
30542522027151732
30512720924151632

38.556.53926629161830
3758.533258.530171734
27412719426141436
37583626528141838
31523021927161634
28452720532161732
28442920428161734
32442821029161736
32513123130161738
33563425131151834
3458.534248.528151840
33543224030151838
37593025130151836
33523522734141230
37583625134161432
396039.5272.538161432
3759.538254.536161430
20302014020101020
30463120430141030
36593726738161832
3657.538258.530141434
35503524026141230
3355.537239.526161230
35593726234161432
406038277.536181432

(1194)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039.527840161430
33553022232161432
37593726040161430
3558.537256.536161230
37573726040161432
3559.537267.538161230

38.559.538272.536161430
3157.537241.532141020
35583524032141432
30523521528141432
33573626136161230
3157.535239.534141230
3559.53826536141232
3455.536255.534141232
35573726640141232
3655.538262.540141230
33573725736141232
29553222724101230
32583624432141230
376040274.534101832
36603927034161232
3657.536241.534161632
32543523334161230
31563524336161432
3758.539270.536141430

38.559.53827538141232
34583625932141432
3756.538261.534141232
35523322134161630
32483321232161832

(1195)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37502922638141832
38493022030141830
37523324034141834
37463422638121830
37493524632141830
36493624334101830

38.55532248.536101632
38.55436257.534141832
35553124126141830
4057.54027236142030
4057.54027736162032
38543525732162032
38563725532141834
3753.535254.532141630
4057.539275.532142030

39.556.539273.536162030
38473223234142032
37523124232102032
375539270.538101432
375739.5272.532101030
375739272.536101030
37553926934101232
36533625434101232
38423224128101232
38443324030121030
40604028040141632
40604028038101232
4059.540279.538141432
405939.5277.534141030
395539.527236101030

(1196)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

395639.527336141430
385739.527438121232
38523525538141232

38.55537265.540111230
395437267.538141230
38503525736121230
38533625832121232
39533826934121232
375533262.536141232
3756.530258.536141630
35563025236121630
3356.535262.536161632
406039.527938141230
385840275.534141632
36482823834121430
3859.539.527734141430
375939274.538141432
37583226736121630
34543224934101630
3457.534255.534121632
36562825436121632
36552725336141430
37542824932121430
36552925436121630
385937272.536141432
385426252.530121430
37522925030121632
39603927832141632
40604028038141432
32432118538161938

(1197)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31422017520161838
31442018432171836
40604028038182040
40604028038182040
32432219232171736
32422218632171936
3057.525227.534171936
406039.527838172040
40603927638172040
39603726840171940
35552521938171936
30432117836171836
36572923434171936
37582624838172036
31532119632151836
32562320740151936
33452318428161936
4058.539.5276.538191940
37482522832161836
37533423932162038
38493521736161936
25372816630162036
38543324636162036
39553525736152040
406039.527830152038
3959.540275.536162040
405940274.536162040
39533826032162036
406039.5278.534162040
39563826736162036

(1198)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33533423632152036
30463221028162036
406040278.534172040
38523222332162036
39533725836172038
3957.539.5272.536162040
406040279.536172040
3955.538270.536182036

39.557.53827336172036
3954.537262.532171736
4059.540274.536181938
3854.538250.534181936
3755.538260.530181936

39.559.54027428182040
29432821230181936
38543625928181938
36573625930181738
38523625524171938
37493423430171736
39573926532181837
32463420630141736
36543422432181636
36543222434181936
26372016228171336
39553825635181737

38.55737245.535181736
35422920131161737
35513623528181737
33463621327181837
32413120530181737

(1199)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

00000000
37522820240182036
32472318329171837
38563323536181937
36502819834181937
34473120539161836
36553522432182036

38.55938244.540182037
3657.532223.535182036
30442818430181836
36563322236181937
35492921436171936
36413220127181836
39573623837181737
39563724637171937

38.55436245.539181836
32483019333181837
3856.532232.540181937
38573223336172037
39593826239182037
40583726139182037
37423221237171937
35492721033172037
4059.539273.534172037
27422517727171937
29432518933181937
37512923628172038
33472821427172037
40604028031181837
8423126161730

(1200)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36412619429181937
37432521836181938
25342215526181737
3747.526220.534181937
32402518228181737
29512419028151937
3955.538262.534161936
32443019930181937
34462620129181837
36472919426181836
38493021634171837
31352317027171836
34392921228161636
28362918627171436
37423122429161537
30342618427161636
29332618731151537
35352719831161936
38443222529161937
30393020230141536
37523425435151836
37553525832141736

39.55537252.533161736
38453423234181637
4059.53927732181938
36442923435181937
36393021331181636
36352820029181636
32322617926171537
36473423230191637

(1201)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55737270.534161838
37403121530171737
38413222035181837
28362317030181436
30432621235191436
3549.529226.536161636
36502723231191537
34433022432191437
29413220836191537
29392618836161436
27402518135191436
27422218536181436
32452722635191538
35503424435181537
27412619736191637
3755.538265.536191637
2847.527215.534191437
27393018932181536
27412818334181537
31462721434191637
27452119433181438
25462418835181436
28512921235171336
25342518534171336
32502922738191937
34563725239182037
35573825740181936
3957.538261.539191936
33543723239181837
38563825539181837

(1202)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

23502820537181837
35503122237171937
24372817532161736
29422618639181936
31422920935191938
25392417730151737
27392619537161737
28472722036171937
33523023537171836
33503022838172036
26452520336171936
28462420035171837
39563626139181937
29372420936181938
37583825938181938
35442521634182036
35552923836182038.1

31462921133172036.6

36533124536182036.1

31453020833181835
30432619634182035.5

30422218933181835
33452621136171938.1

33463022836181938.1

30442419534172036.5

30372118232182036.8

29392218132181935
28382117932171935
31432220834172036.8

37552723637182038.1

(1203)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36582823937181938.1

37573725937171938.1

37522824136182038.1

31452821235162038.1

36482822535172038.1

29442720031171736.5

31523223138181838.1

32503123136181835
32533123338181836.5

31473121838181738.6

31462920239181736.5

3557.530246.539181738.1

36482922839181736.5

40603927740181838.1

37563525838181738.1

32483223338181736.5

3453.538258.535181736.5

386039.5275.539181736.5

375539260.536181736.5

39543526537181836.5

34453223032181736.5

3852.536256.539181736.5

3652.536253.536181736.5

3653.535254.539181736.5

35493424439181736.5

32483423739181736.5

33523322338181736.5

3757.536242.538181736.5

39.55738261.536181736.5

3857.535247.539181736.5

(1204)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4058.540277.538181736.5

405839.5270.535171736.5

40604027936181736.5

40543926537181736.5

3857.539258.538181736.5

3957.539255.534181636.5

39563824735171636.5

37563723935181736.5

4058.539265.538181736.5

3754.533234.536181736.5

3252.527211.532181636.5

4056.539.526238181736.5

4058.540274.538181736.5

37553323639181636.5

27452719131151538
37472620030161739
35533122431161739
36512820832171738
3752.535237.532181838
3652.529209.532161839
3549.527206.532161837
3853.522222.534181738
30462117432161739
32462218032161838
36503421332181739
4049.537235.532161638
30422119033161738
35462919229161739
3648.521187.533181839
36502119833171735

(1205)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3851.521203.531161835
38.55122206.530171838
35482319832151838
39543324538151838
35573225036171639
35523223935161739
39563225536171938
39533023734141739

38.55534256.536181838
38.55028231.535141739
32482922030131738
38533124532161738
39533325233161839
38553024135151539
3856.533247.533151738
4059.53927837161839
33483222033151738
3652.532246.535161739
34513123936151838
38523224437151439
37523625737161738
3854.53626437141739
40604027936171739
28372618332151438
3658.536263.537161439
3652.532246.533161738
3653.533242.531161738
3552.532231.532141539
37523525333161639
39533525133151438

(1206)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3551.534239.532161538
34503220532151439
35513422938161638
406040279.537181639
37493021731171738
37483221734161538
4053.539263.538131739
35523321932161538
36493121132151538
37502521435161539
35462720232151538
35453522231151639
25422318420121738
36503223932161739

38.55337259.534161838
29422921237151439
28422821135161538
37453423636181639
33443422936151638
38553826736161738
34503725233191739

39.55339.526335171738
39573926838191739
38553926737171638
40503826237191638
33493223636171439
38563926937171739
3646.531235.537171738
2445.530226.537161438
396039.527637171739

(1207)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38583726738171939
35552622136181939
385939273.538161838
4059.539276.539181839

39.558.53626638161939
406039.527940191938
38512520132191938
4059.539.5275.539191939
40604027940191939
40604028040191938
3855.532227.537181938
3956.531234.538171938
36563223539171939
37553222537181939

38.55532224.537181838
3854.532223.536181938
39583525638181939
38503422336181839
39503622936181938
37412722335191838
39543424438182039
40603927539182039
3958.53926637182038
36513423337181838
37493023436171739
405939.5273.539181939
36493121935181838
32473121435181839

39.55739268.537182038
35553423135181939

(1208)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.56038272.538182039
39.559.539270.539182038
395939266.538182039
40603927638192038
36392919026161937
40603927239182037
395839.526239182038
37563725638191837
35493623738181737
34523221938181739
30523321638171738
27503321431171638
31473521437151739
39543824833161737

39.55338.525138181737
3959.538269.538181738
4056.538262.538181838
3759.53926838181939
26462619134151637
30472919932171637
3559.535259.536181936
3757.537258.539181838
38513724536171838

39.558.53827138191836
39.559.53927138191736
33442919635181737
34503021136181638
34533423036181638
35463022235171637
4059.539.527838171737

(1209)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26392617331181537
32443220634161636
35503221435171438
4058.538265.535171538

38.55739262.537191436
40593625736171539
38573625633191539
38593325636171638
38533222536171537
38563325236171637

39.557.53426137181537
34473220135191536
40604027836181637
28482820230151539
31503021327151638
39523423831171738
33513421332161739
32463420631161538
26362918332161539
38503422933161738
34523723031161739
36543824433171739
40574027036171739
3751.535233.533161739
30413120126161739
28413119331141539

38.55739.523836161638
395739.527237171638

39.54538237.533171738
38523824233171738

(1210)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39543925633161738
39573926835161738
39543624635151838
30432818028151739
34473321333151438
39513625135171538
25433119430161639
3859.539273.535181639
3953.536259.535181639
33503522833171638
3859.539273.535181739
39603927735181639
35453121635151639
38473825535141738
39553926834171639
3958.538272.534181638
36463322531151738
25352918426151638
3951.539264.534171739
4056.538263.533171738
3851.536255.532171639
39593726734181538

38.54837243.534171538
3847.536239.533171639
3548.531212.532171639
3857.536263.534181738
38593826933161739
3957.53626434161839
405939.5275.534171739
395939.5274.533181739

(1211)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39593926033171639
40593927433181738
39583825233171839
39543324031181738
39573725031181838
3959.537247.532181738
3858.536241.531161839
3758.536251.535171639
4056.539.526734171639
34493622331151638
4059.540275.532161839
39513220832151639
396039.527233181839
29432718232151638
3656.530226.533161738
39573726031181839
39523524632171739
37533623632171838
39533724733171938
3750.534243.529151838
3858.538259.536181639
36493521432131839
32513522232151938
38493122030181938
3452.532217.528161838
39573826432171938
33493020827161838
37543323532181839
39593927235181938
38533123432171939

(1212)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36533023028151638
38553524632171839
39583826333171838
39593927035171838
39583626234171939
32473221427171838
39573425635181939
38492824236171938
34412619234151939
35482820732162039
40603927838162039
406039276.537182039
38593123436182038
27372217022142039
4059.539.526936172039
40604028038192039

38.55837268.536192039
32452619727171638
40603927637172039

38.559.53826334172038
39.5603927636171938
40593727032171939
36492320131151939
31462719630151939
35542922234181938
3954.529250.538162038
405939.5276.538172039
34512420731182038
39603926233181938
3352.531221.532161839

(1213)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

27402117728141638
26492618529141538
29533320828151738
4059.540273.533181838
2952.529201.530161539
3957.537240.534171837
26523221031131838
3355.531226.532171638
38543524035171838
3858.53926735161838
406039.5279.535171839
38563224432171838
4059.539265.536181939

39.55736267.534181738
39.559.53927135181838
4059.537251.535171739
35573524134171838
4056.533254.533181838
39583424532161839
4049.533222.533191338
37493121331181539
32372518228161539
40533122235151739
4059.53927336181739
38493223934171639
36553724632171638
31353017730171539
40593927432181639
33382418131151539
32453120135141438

(1214)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39512922032141338
39.54934226.535181639
39563225335181739
35482820134181539
26362216427151339
30392317730161338
29473020933181638
406039.5277.536191639
35452820331181639
38492720628171538
27382216722151538
4059.539.527736191639
4058.538272.536181638
33543220430161438
37603423232181639
35532820527171539
32492518930181638
406039.5273.534171639
40603927435181739
4059.539268.536161639
406039.527535171639
3658.533237.530191639
4059.54027735181639
35483022232181639
35523422834181638
40584027334171738
34563321227151638
34563422230181639
40604027233191639
31352116926171338

(1215)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32392118430181338
4059.53927431191838
29432919425161739
405939.527231181739
40593927230191939
405939.527532181839
3556.537245.531181839
405940276.532181839
24372617626161738
39553925232161938
25412516724161739
4059.540272.530161639

38.55938260.530181839
2549.530194.525181838
375939.5269.528181839
24412417525151938
3957.537252.531171838
4059.539272.533191839
28472618224161739

39.557.53925529181838
406040279.533171939
39553425331171839

39.56040276.536171939
3749.532219.532171938
40604028035171939
406039276.536171939
40583826730181938
4058.540276.535181939
38512822029171939
40604028034181939

(1216)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40594027535181939
38413221831181938
4057.539266.535161839
38573323333171938
405739.5273.536181938
40604027734191938
40553623534162039
406040278.533191939
406040278.534181939
406040279.534181939
40593926334182038
36443321430171938
4058.538272.531171939
3451.527207.530151738
405939.5273.537181639
4054.538247.534181538
39553624633161838
39553526135171839

39.559.539274.535161739
32462519633161639
26362717429171339
406040279.538181939
34533522928141334
36543322830141434
31512719528161332
40603926033121334
39583522533121232
3959.537257.536161234
2157.528195.531141232

38.53637216.524141436

(1217)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55633230.532141236
40593826734141434
37593723231151234
38593925732141236
3558.527229.533121234
33552821635121234
36542320931121234
3658.526230.531121232
406040279.535161336
40543724826141232
31522419631141132
406040279.535141533
39523723628141232
34482320435141133
4054.534246.527121232

(1218)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37562421829141033
32542521333141134
34603023434141133
33582522231141035
39592824332141134

38.54932220.527141133
406038266.531161134

39.559.53826631161135
3759.526233.531161133
3659.526228.528161133
3849.527229.531161234
3751.531238.528151233

38.54840257.532151232
3853.534245.529141234
3754.533239.529151233
3958.54027633151236
39594027530141234
40593926336161838
28372317732141637
36502421432151738
3658.538259.534161738
4058.539272.537171838
31493121533171537
39604027232151737
3455.531225.532151437
35473123033151338
25412318231141537
30442920432151437
35443623435141737
28472921833141638

(1219)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29492620831161638
28442719832141738
28402619132131638
27432618632141737
27412518229131437
26382417531141437
27412417527131537
28422418429141538
33462819033141237
3653.533241.535161338
32482919533121337
30422518636141338
29412617730141337
37503422834151338
31443319333141237
32423320632151238
34452720332151237
31422818730161438
3553.532227.532161337
38533424836161338
28412717431131338
31442818335111337
33432919331131237
40593926836151638
29402617426101137
28412417429131137
35442819131141338
36412518229151338
31442517731121438
28432418532141038

(1220)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

27443019231141138
27352316532131037
29362617832131337
28382417932131337
27302015830131138
33463222735151238
32372719233141238
27372617330131237
27402718530141237
27392818829141137
27412418632151238
28352417532141238
32463621335151338
36523724336131337
28382517630121237
26353319331121237
27332316826141237
32423523430131237
27362317732111338
29443320232141238
29442820332121537
38473325034131537
27402821827121438
29382318529121438
24362116629131438
31422621935151438
30372117930141538
27352217830141438
27402218030131538
27382217332151538

(1221)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

28422319032121438
29392218630121438
31412220934131437
25402017628121537
29352018130111537
25352216933121238
28382018530121538
28372220234131437
26362016729121438
28402418732131338
26372218032131438
30452921931141338
38503525135151538
29432720632121437
25442720532131637
24432718930141537
28442520333131438
31432318533141437
22322015922111438
27422418934111438
28422518830131437
24382517132141538
24392517732141437

39.558.54027434141437
30413222133141538
30463422829141438
28442518731131337
22312115826131437
29482721630131438
27472921733141638

(1222)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31463222135131437
405940275.533141637
35423021232141237
38553825234141637
37503523034131738
33473422332161538
33432920829131238
31412719230131538
30432718926121237
32462720532131537
33463121337141538
32403219828131337
29402818630141238
30412818727141337
34463121832141638
35423121328141737
30423319026131438
29393017830121238
31463220331131437
28443219027151438
34382918627131237
40604028039151738
34523323229151637
40533526135151537
32473121632121438
31432919328111337
39482923230141537
39483322932141437
30432819528141338
34452619930141438

(1223)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38483022129151338
38.54935244.528131437
37533323930131437
40563927033131537

39.55032247.532131437
40573827034151538
40573526534151638
30443020527131338
405639.5269.532131537
39503725133131538
32452820527121537
36432819827121337
38452721529121338
32423020030151238
33422921329131338
32403120329141438
29433320830161338
32443021232151238
35493724331151338
35473222633141438
36453523334151338
32433019431141338
32413219631131137
33413319430121237
31413020432141337
31463722437151337
29423720333171437
385838265.537171337
3658.53826938161337
406039.5279.538171737

(1224)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604028037161438
40534027135161438
37503824033161438
33432821631141338
33452520529131338
24362116527131338
24372016629121238
24352016429101238
31402420532161237
34402421732161337
39422221334161437

39.5604027939161437
28392620629151337
28412520329141337
25352117627151038
25362116830141238
30403120030161238
37514025133121327
91567530111237

29392018128141337
32412119032141337
29382017630161237
27372017529121237

38.55439265.533161637
31513322231161338
29493221431161338
26362016825161238
35522924132161538
32592724334141338

33.55730242.534161437

(1225)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26382318929151337
36533425732151437
25412418728141337
3651.528213.532171237
4052.537244.535111337
3857.538230.532141438
30462318336161238
38543825038161438
3749.529205.534171238
40584027237111438
33523823035121438
25382517232161238
3752.537228.536161338

38.550.53722538161437
33463421035161337
36493322037161237
36503422239161337
405336253.539141338
29442719436161238
29412518233161237
25462317432171337
3349.535230.536161337
35533524238161437
38543725238161437
28402418230151238
33503623937161538
26473020733171438
30453423728141538
26483622226161337
24373018026141438

(1226)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

25302216323141238
38593927035161638
24402519729161338
31463323328141438
28422820930161438

38.55233253.536161438
39.551.53424532161538
4059.538272.537161737
405939.5278.538151537
40583927237141537
31473424333151438
39513825935161428
406039.5279.537141538

38.55539268.536161538
28362317629161238
33443022536161438
29352517237141537
32382919134171637
30463121131161637

39.55737267.537171637
40603927637161637
36473122936171737
33453423536171738
395538266.537161538

38.55237256.538171438
3753.537255.538171638
33433121035171638
24332316031171738
37563725036161738
29443020933141538

(1227)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

405939.5275.537171637
4059.540278.537171537
28412618132171637
29492919631161537
25382516832171637
39463524234171738
3649.535224.530171538
406039.5277.534171538
3850.532236.532171537
405939274.534161537
38543324332171537
3951.534249.530161537
4053.537261.534171637
24392517327171437

38.554.53524629161537
33442619730171438
4057.539.527534161538
3646.526199.535171538
3649.536218.531141537
35443221629171637
32453019028181638
4059.539.527435161538
3946.528211.529171537
3847.526215.533161437
3047.525180.528161437
28412116829141538
27432117723161437
40583927232161537
40584027735161437
31392419828161238

(1228)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

28472619730161238
30452520729171138

38.5583826834171638
26382017831171237
26352116829171037
29453121630131637
4058.538274.537161437
33462922035161637
28402218930161238
39573826933171538
355637262.533171538
30422220632161438
27382319031161438
39583927433161637
28472422730161537
4057.538269.533171538
4059.537269.536171338
39453122935161338
33382720635161437
31543524633161337
27452218929151437
24322216929151437
31422419730171537
37432822934171537
27412420432171538
25342517831151237
26412819334161337

38.55739.525839161538
38533823535171338
31443320631171438

(1229)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34463723136171538
35413420832171338
40574026839161538
40594026939161538
31453221838171538
25382818231171438
30402920238171537
24352718533161237
405839.5267.539161537
24392717629171437
35453322037151337
39502823239181538
39543625439171637

39.55137258.539171538
39452520335141637
30422419132151338
34492622139171338
31442520135161337
40543625839161437
40493625739161538
34533424839161338
35523524536151437
4059.539272.539161537
36432620434151338
28412618131141438
38573926639161638
34503424137161637
4059.539.5278.539161737
33523223639161737

39.55339264.539161538

(1230)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3855.539256.539171838
4059.54027739161538
405939.5274.539161638
38503424236161537

39.559.540274.535161737
39533825736161637
31503021633161738

39.55439258.538161838
40583927138161637
32452319132141637
25472418135141537
3551.530227.533151537
24332016133141437
386039.5271.536161838
29482318634131738
23392116328151238
28493021330161738
32513221332161737
4059.53927233161638
39603324431161538
33532820828161637
40533724934161537
40604028035161738
31392518230161538
4058.539.527131161738
39604027333161738
31432719326161737
4055.536245.534171936

39.55336237.531171736
37503421633171737

(1231)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36493019829131437
29513420230151735
33553321433161936
3052.525193.528171635
39553725434171637
4056.536242.533162036
3956.537238.531172037
36503222531171838
38533522631161837
37543422331171838
34532921032151839
32482519232161538
40573825434171837
27553320029151636
31502919528141635
39563522132151935
36563522232161936
36563421827171936
39533222831171937
30453019329161638
3957.535253.534161935
35553222034151836
38533624033171937
38523524129151938
36533522632151939
23522718826171436
40583826836151935
24453218730151737
27472419532171735
3956.534250.535151836

(1232)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

28513220931151737
3756.534224.530161935
36534025436151635
39503522729171736

39.5583827037171937
3957.535244.533171937
3856.535235.531151938
3350.533200.527171236
20302014020101025
36522620226151337
23462817330171338
36483020732171636
4059.54027635172035
39583624533181738
39533322134171637

39.559.539.527235171736
34563220528141435
3055.528209.530171437

39.55937243.532171638
4059.539269.538171936
4059.539.526937171937
4059.539270.537171838
4059.538267.534171739

39.559.53927334171836
3757.528217.531171437
3957.534227.530171538
28502318832171335
34493122329161936

39.55939.527131172037
39553624731171938

(1233)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3953.534249.532171935
39.55436247.529161938
4057.538266.532171837
3958.537263.535172036
24322316227151435
37463523532181937

39.55537253.531181938
35472821727181736
30483020326181637

39.556.53424931172035
39.55837267.533181836
39.557.53826235181837
3859.539263.535181938
37543223935171935
405939.5276.536182037

39.558.53927138181638
34573421631181939

39.56040279.536181839
36574026034161638
32503421934151439
36583924935161439
28492918928161538
32493419929171639
34493021329171539
3351.537220.534151439
36502820127141938
32482418925141539
3958.538260.539171839
406040276.538171938
40604027940171838

(1234)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34543421733161739
40604027940181839
40604027640171838
4059.540276.540171839

39.5604027940171939
38563926337171739
3959.536267.538171738
4059.539271.535161639
39603927439171839
3055.533232.533161738
3658.537260.537151838
3658.536253.536171639
37583922732171839
36583924431151638
3355.533221.533171539
37573824734171839
406039272.538171839
31532620230161838
36604026935161839
36583023629151639
3555.529216.530141838
39593926838171838
4059.540277.537171839
406040277.537171839
26462318229141338
3859.536258.535171739
3959.539.527035171739
32563522532161839
40604027739171838
406040278.539171739

(1235)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31532720638141739
3658.538243.539171838

39.558.53926939171638
3558.532252.538151839
3658.538253.538161839
28502620432161638
36583522532171539
3659.539.527237171639
3857.538249.539171739
36593723934161738
3656.537235.532141739
36553823633141739
37553824836161638
3754.538240.532161638
33533422033151339
3658.539266.538181639
3653.534231.535161538
36553825631161539
3859.538265.536161539
3252.532215.533171539
36563825736171638
34493221636181639
3654.538242.534171639
37523924035161638

37.55539258.536171538
3753.538249.536181539
35543723735181639
35523423234161638
36563826236181639
3554.535242.532161639

(1236)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3759.538270.536181639
30482719532171438
38593526836181739
3654.538230.532171539
37553825532161638
37543623434181638
406039.527837191739
40604028038181639
396039.5275.538181538

39.56040275.538171639
40604027838181839

39.556.53826336171639
405839.527538171638
3051.525198.530151439
38574026834181639
40604027538181638
34493421833151538

39.55839272.538181739
39.558.539.5272.536191839
39.558.54027638191738
40604027838181739
24502119833161439
3857.536268.538151639
3452.534217.534161538
3354.533221.534141639
28482719430131639
34513922132151638
30443419430131438
35493321634141539
33493221132141539

(1237)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36533622531171538
35533624133161639
33423019231161539
40604027738171639
24412218133171438
3959.54027638151639
37523824535151739
395439.5263.537151738
35513723031151738
396039277.536141739
36433522435141739
34463321133161738
32453119530141439
31403319335131339

39.558.540277.538131539
32483321734151638
385738267.535141739
3652.536231.533151539
36543323734141438

39.55839276.536151338
39.556.539270.535161639
3858.539.526735161739
3959.539.5276.536161738
36543523034161739
38553926635161739
32533122833161639
2845.529185.524151638
36533023735131439
3956.539271.535151639
37553624835151638

(1238)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36513623335151438
37492920530141439
3850.538260.535151639
39473724234161638
3857.539.5265.536161639
35543924936151539
35543623337151639
35512320335131638
40604028040171539
3555.533221.534161639

39.556.53724638161738
3653.532216.536151638
37533221332141639
38533322232141639
38553524336151538
32503020531121439
3655.531213.532141639
38563223236171639
39603927538171738
26472618934141639
40604027238151639
39603725937161738
4059.538272.537161738

39.559.539.5274.536161739
39.559.539.5272.538171739
39563625738181738
33343120032151039
33604026435161739
34393521334161639
35393020533161738

(1239)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33453421930171739
4059.540275.535161639

38.56039273.539171638
40583923940171838
34553824133171739
35574026138171739
365839.5266.536161738
345039225.531161739
4058.539.527237171839
3455.538233.535161539
38573925235171839
35563522734151839
26422818131141638
00000000

33483120229171639
34523824037171739
28423319530171538
32493821828171739
31403019533161739
406039.5274.538171739
335539.5235.532171738
34553723832171739
3455.537216.530161539
31463219732171738
37523723435171738
375939.5269.535171739
34513622736171739
35513823132161738
3452.539227.534171639
32453621132171739

(1240)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

27422817932171439
364934247.532171538
35523224537171439
29372617531151539
33513223432161538
37513224736171538
33372719435151539
38483023535151339
35443322536171338
39483625438161439
26392617528161539
37543424736151539
32402618233151438
3557.537255.539171439
38553726738171539

38.551.53424938171538
40573927338171538
36382920940181639
31392518934171639
385639266.538161838
36453522237171739
34383021836171739
40603927638151739
32483321536161738
40573927440171839
24342015627141239
3251.523211.534161638
3655.534254.538171639
25312116934161438
36533625237161639

(1241)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31412419834171739
39.558.53827439161939
406039.5278.539161839
40604028039171839
30342117935151639
32412219936161739
32392219335161739
30392118335171639
32402218934161738
4059.539276.539171939
40442622836161939
33332620532161938
34463423037161839
32432521237171839
30362319231161939

39.56039.527537151938
39.55136265.537152039
31342218735161839
34422420736172038
34402720836152038
28332016830151839
34402621637161939
32402720936161938
33503023734181939
31422521135151439
4059.539.527939161539
33372219434131638
28342217134151439
4059.540278.536171939
375532257.537171638

(1242)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35403022237161838
31402822038172039
29432520435172039
40584027739182038
28332116730161939
27332016128171839
406039.527838171939
31402719332171938
32422620636171739

39.557.539273.540171939
3752.539266.539172038
40604027938172038
27332116429171939
27302015328172039
386039276.536172038
27342216631162039
406039.527737172039

39.55233246.538172039
38413121837182038
3856.53726938172039
29352216628161539
33372617729161338
36432822431171238
33322617530161239
36342519731171239
00000000

40553926038171339
37412519833151439
40393320834171339
37362619230161238

(1243)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37432521430181239
38332518031171239
40563825831161338
34362618529151338
38533323132161239
405434252.532151239
34362318231151238

39.53725187.528151339
39.54538243.533171339
38362820334171439
37352518432161438
26332216730161639
395439267.537161639
25342817826171538
22312115127121438
25332817829171539
33473724335171439
30343220234161238
324035233.534161539
28352416529151439
31373421736161639
22332816827151538
365439.5260.535151439
32423823734141439
25372919334171538
40604027936181638
24352717338161539
23322918533161539
27453421435181638
22343118634161539

(1244)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

22332616632161439
37382619728171539
33372317926171438
40604027937181939

38.54326208.531181439
38.53829215.533131338
4056.532259.538191638
4059.539277.536181639

39.53927229.533181539
29322116527161338
33392620028141339
38422820630161439
39513224837181839
40604028037181838
37372319133171639
37362520429161639
38322620134151538
33332217628171538
38383020636181539
35352218728161339
28322118232191539
40604028035161639
32392218828161539
40593827134181638
4059.539.527237151639
32432722035171539
4059.540278.537171738
33462822134181638
32493123635191539
25382217831171439

(1245)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38443622430161738
29463522932181639
24332116326161539
32392320736181639
26352217329171538
28372217932171539
25332117024161439
27402219124171638
35553423333161638
35512622733161639
38592823735181439
35582823233171438
29562521329181639
3759.533259.537171639
4059.540276.537171739
34602824337171738
33502420235181639
3859.539270.536181739
31532119533181538
3259.526232.538171338
30492219033171539
30542018831171439
34572421231171438
37593626938181439
2856.524216.535181339
30562422136181339
40604028037171538
27562120334181439
32532420930171339
37604027537181438

(1246)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40573927432151635
39.5493625840171640
4057.538268.534161734
39543624838181638
39533826036141237
3950.539265.540151239
3951.536241.534161635
40553726936141337
4056.538266.538141538
34423219336131336
34393119438141237
37483020936111036
33462819538131237
37523223834151235
39503325534151536
37472922634141236
35523121736161034
31433019136161033
38413321936141335

38.54632229.538131236
38453023630161432
37443223430151336
37453422639121638
27373118427101434
33463723439161736
38483925337151735
38493725339131637
37473424336161835
34443121635151536
33432621737141734

(1247)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36473825637131537
39553826636131639
31423222337121536
26422718631131538
3347.534226.534171735

38.557.537268.535171736
27453322635171733
3647.535243.537181835
30453223034171735
34443423535171735
32443623336151536
34503422031161633
29443119628111634
36443524436111539
26472618028121335
3858.539265.535131737
3857.537250.534141735
27432116236101239
36533523534141635
3858.536258.534141636
3556.533225.535151435
3856.537245.532141436
3755.534230.530151637
35523020831141237
38594027237161637
3453.536227.533151133
31482520529161433
32482720034151434
36553323636141337
3653.530217.533151537

(1248)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32482619425161436
40584027139151838
33513422230131234
35493022034151635
3648.525195.536131336
31432618028151536
32512821033141137
406039.5275.538151438
3455.532227.533141439
33523021227131133
32483220330151434
35503623029141236
29472619533131135
3653.532228.536161837
36543523933151738
34542821834161837
34593225034151734
3859.538268.537151736
3959.539271.537161737
35553224137141135
33513322133131135
36553825936151235
3756.538261.538151838
35543725029131334
33513322732151534
39573626539151838
35543525136151736
31372918430121338
33432820430131636
29442819633121238

(1249)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33452820029141334
36483022332121038
33463022334141437
32453121832121438
3858.539.527234121437
33453423232131238
30483121233131235
35503323332131436
405939.5275.535141535
385839.5273.533151632
405939.5276.536151637
34533223231141536
33472921733121138
33413020632131237
37533725431111332
29453020829111134
39503425133141538
405839.5277.533131436

39.5543726634131538
36423322232141433
4058.539.5277.540131739
40584027835171836
405840275.538141435
31422618732121636
3655.539.526336141937
34413521936101537
35483522533101538
36523926239131537
33483522137131735
34463221437111234

(1250)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

395439.5269.535131734
35534025338131635
375539.5256.538151735
32543824838131436

39.55840268.537141635
38533824634141634
40563926234141533
33503622736121639

38.55139243.535141736
355239.5259.539131439
395739.527538141537
27473019537131635
35523926033161635

38.54636241.536151635
38483524335141439
38473323632151636

38.54734236.532151336
36493723834161537
40543826534131338
38513824832141434
4053.53826634131237
36462618932131235
40604028035161638
36392219333131437

38.53923189.528141536
38.5463623936151436
3956.538268.534161234

39.558.53926536161633
32423520936151438

39.558.539.527537161536

(1251)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38393121132151636
40543726337141137
4059.540279.539151438
36362019534151536

39.55429250.538171636
34462118133121336
405639271.536161437
29362216830131437

39.553.52725135141635
4055.534259.538151635
30472120133151336
37542624236151833
3652.531244.536151735
405535266.537141537

39.55226236.532161636
39.55031251.537151736
34472119234141335
40543826734161730
38533224235141632
35472119935131537
405539272.537141635
38542924636151838
37532924536151736
4054.537268.540161837
37533024135121433
34523224737161537

39.54432225.533121437
39.55136246.537141535
40573827439151938
4058.539275.537171336

(1252)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35442519128121738
38483624737171536
39483724935151435
34453723333161536
33473622534131335
39563927137131536
40604028037161937
38553825938121537
38553926432121634
36563926433151734

38.55735258.534161936
35513522034131034
34523824133151535
34463621635151536

39.559.53827637151339
38563725932151734
38553626033141836
36493222737131636
35492823831151636
29452521734141436
34543124736171635
3858.536269.537151837
37553526032141636
37543225532161734
30432519335171635
33422719436161234

39.559.538275.535131433
38.55633262.533161734
32552823137161136
38573526033171233

(1253)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406038273.535121335
3656.533259.534141637
34472922234131235
37463424436141338
33422821933151535
4059.54027738161538
38552925235151333
38563025536151436
36563124632151638
36553225035161637
36433720534141037
40523926735161535
405539270.537171637
33453220930131336

39.556.53827335141534
3856.539270.536141535

39.55739271.537161535
36563725936121236
38563826536151637
37453323233161237
395639.5271.533151434
3954.53927034161733
34443822736161438
35533524729161534
29373117535161437
33393719535131237
32393220437151438
34483723335161333
35373620535141135
34453221936141337

(1254)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3653.534256.534161537
34473523136151436
3858.53927235141436
36533623836161838
32493423733151435
3555.539.526035161534
4057.538261.534141335
32483720735141434
000020101036

25443519136131233
33453621236161738
31493422531151632
40583927333161532
29443621137151638
32533823835151535
35533323937161638
34513422936141435
35503622638151539
37583926936161934
32493122537131236
3554.537250.537141535
33503322636151433
38563927338171936
35503724429141336
35452523029151735
33372620826151834
32402320129161735
33402320835151634
32422219134161736
33402219425151834

(1255)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34482522228151935
34412219131141737
40604028035151734
34453524232161734
31402118439141439
30432118333151334
33382218935161538

39.55238262.535141736
33472722236151637
33512922633161736
30432319335141436
36523725838161936
335331242.537131434
31422117332131034
40553626537131434

39.54728226.537131436
35433121434161635
33513024134141635
39533826235141636
35422219436161535
40503324936131136

35.55033239.537141437
4056.539269.538131237
37542923327141334
4059.539.5278.536161734

38.55236245.537121038
38.55135255.534141236
36392621135141438
37392821936151536
30402618837121137

(1256)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55232249.534151635
31392920832151337
27372617530131238

39.55737259.536141436
38533725638161636
3957.534261.535171636
37523121635141538
000020101036

405939270.531161734
38543925632151636
38533925633141437
31502220127141337
32512019525141435
31532120629141437
28462320231151436
37583326234171437
345624217.532151437
31512621832151336
38593826834151436
28402618531151436
3857.535265.535151438
25392117028141337
3857.529250.531161435
3857.527237.530151435
34462420129151436
35542523428161536
33422419227161437
32502920125151437
29472919725151336
33462420428151436

(1257)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3855.531257.535161437
3150.523199.534151435
30382717335151437
36422819635161537
31472918631151438
38543324736161436
36423021834181635
29372817832151635
34412919332151535
4059.53927435151538
30452618833151537
35432620831161537
35422819334171435
27392617034141437
35383020033151335
36472721335151438
36452620233161436
4059.53927732171337
26412617629141437
27422716933161236
35392517728171337
32412818829141435
34392819332171538
33432620629141437
38563625635181436
3447.525189.527141435

38.556.53425733171536
37462720735161436
36472521632161436
3853.530249.525161437

(1258)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32512320026151436
34472720233151436

38.555.53225128161537
38583124937181436
36562522736171536
35462120432171437
29402418029151438
3247.526200.533151437
34492519827161435
34442418427151435
29462317928141435
395739270.535171437
37533321832171437
3653.532215.530151437
28462819131171835
34462819532172036
30483019431171937
39573725333151935
24472818629131838
3755.533224.528152037
3853.534216.534152038
3551.528202.530172036
35473019929161935
31452518530161734
35513421331161836
28482518032141638
36512920230192037
2756.535214.530192036
31482919429161735
3555.531204.531141837

(1259)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35532720731141735
35492819132141739
33522819827161736
26472417836171737
34422718133141737
3959.540276.531191436
23362716729171436
30402717929161436
35532821333181438
30522218830161437
34492919830171335
35543321726181435
30493119529181436
26472818133161236
30492719731161437
31502520235171337
37533323329171436
29512720730191436
3756.535266.534181437
3957.535259.534191435
33533022936181437
4059.53927835191437
25453321136181438
28512420032181236
36442820129191435
35543625626181335
37523122228181335
34523020731181338
31412818829161337
31492819629161337

(1260)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3356.534226.528181335
30362517630111436
3759.531229.525191436
37573625629181336
3457.533236.532191438
31462718932151337
30472618625161437
33523021527181436
37553724128181435
3656.537245.528171434
39584027630191437
33533223031181438
31543623329181437
32503421429181436
32523622328171535
31502720530181436
28383019127151336
31433621629161339
30412818226161336
31443521927181436
30413219928171237
3857.540268.531171436
34513924932181436
34383221630171437
33402819628181538
35473723430161537
35403521427181535
364236237.532181635
31423119229181435
30413320830171337

(1261)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3655.53826134181437
32472821934151437
32403118828171335

39.559.539.5273.533191536
30423120033181437
28372418231181335

38.55837257.537181338
28432317834151337
3556.535232.534181438
35512720834151436
32483321333191435
32513321733181434
36522721826181436
28392116330141138
406038268.533181437
29482921033181536
25402216329151435
25402517032151336
30532720423181336
28462420124181437
3555.526226.538181338
28492219134171537
3458.530236.530171537
33503022229181636
36552923428181434
35553122527161435
25392820231171337
25392817629161438
27433119628171336
30533822033181636

(1262)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36563725632171835
35493722433171436
4058.539.526934171637
29412718031171439
29363118429171436
35473723833151636
23363418035151237
385038.5248.535161535
36503824837171637
4058.539.5274.536171737
3557.539256.534171638
355238.5236.534171636
34403019430171435
33473421831171635
3956.539.526133171635
4059.539.526634151838
28502219733171537
24492319526171437
28552723122181435
25532220729171536
26502420935171636
27542321434171636
26502119631181638
30542822833171537
30522522337161537
3659.531264.535171636
28482319135171635
2553.522212.527171334
28502120326171437
4057.534261.531171638

(1263)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30542220925171637
406039.5276.535161736
3254.529243.534161635
28502420134161235
25492017737171337
35563626223131337
34503324136171338
30422219132171436
39592925633171537
3354.520212.534181436
34432018927181534
33512420724181436
33542422226171437
33542321735181438
34332017730171436
35432920923171436
28392217831171434
30452219628171437
34432421723151337
32482420329181439
28392118932161435
33402219625171436
3353.521205.527171537
36512521526181635
40604028031181738
31492219935181537
24452618036181438

39.554.540267.537181436
23372817933181435
29442820034181534

(1264)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

24393118131181336
29523323734181538

39.559.539272.534181537
38.557.540272.534181436
405840272.534181435
25462921432181236
30422819234181336
406040277.535181437
21332215935181438
25352518032181437
24382518436181337
25352316731181536
35422922632181434
31383221533181435
33353020334171437
4058.539267.537171438
4058.539.5273.536171936
35503221437171736
40543724636171935
35473220935151735
36513122839171938
3756.536238.537171937
4058.539258.538171938
4058.539.5273.537171936
4059.539269.539171937

39.56039273.538171835
29432217837181835
30453219833171736
32503021038171937
3650.530218.533171737

(1265)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37563023536171936
4058.538272.538171936

39.549.53523936171934
40503424039171938
40533724538171937
37513021738171939
32532018825161835
3856.531230.537181836
31542720837151736
35532118824161736
29512319131161838
35542922638171737
3554.531218.536171737
3454.528218.534171736
38553123832171635
34552622034151634
3856.527236.532151737
34532420434161938
3856.529239.533171937
3755.527227.531171936
3754.529237.532171835
40593727033171835

27.557.53524635171737
3856.528241.535171837
3856.528239.534171738
3251.525206.533151636
406040275.535171737
3756.531236.533171836

38.558.53324031181834
35513021228171836

(1266)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3652.533216.530181837
3652.532227.535171838
3652.530223.533181836
37492921134171836
35483021533161834
36482920934171836
37533724035171838
37573222834171837
32502519031171837
3859.539263.534171836
3856.535235.535171837
37593825336161835
32543121131161836
32543120330161836
3352.532231.532171837
32502518735131937
35542923034171636
31432921434171535
37543625737171438
3347.528219.533181539
4057.531252.537181539
28422218137181638
30422119438171538
4059.539.5277.538181438
3852.531253.537171537
29382117437171539
35472320038171739
30382018138171739
39583726637151438
3345.527219.536171538

(1267)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31472521137161537
35462220538171738
36502523138171639

(1268)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35522723732161539
26372016229161338
4057.539269.535171538
30423320133171838
38553825437161737
38543825836171839
36543824835161839
344934.5201.537161839
36513822738171838
30523219933171738
37483723637181837
4057.53927137171838
34413119031171739
37473521835171839
365839267.539171937
34503823730181837
355539.5253.534162038
345638.5249.533182038
3556.538.526136172037
4058.53927637171939
31503421533171738
28442919431171837
28492920830161737
3558.539269.537182038
375839266.537182037
3556.539259.536172038
3355.539237.536162037
3653.539248.536161937
3852.533230.537182038
4056.539266.538182037

(1269)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.5583626938182038
38.556.53927235162038
38.555.53826037162038
3752.534246.533152037
2955.539242.534161937
3756.537260.535162037
3855.539259.537182037
4054.539265.535182038
3455.539253.538172037
3854.538259.536181738
3854.539.527136172037
3856.539270.537162038
3453.538248.537162037
395839272.537182037
3356.53924432182037
3855.539.526637182037
3757.539264.535181938
2856.539240.534182038
385539.5270.534181937
3756.53826434181838
3956.538268.536161938
40593927539182038
3955.53326240171938

39.555.53824935172038
3854.538250.539161938

39.556.53826438171938
3652.536246.533171938
3852.539247.535171937

39.55839264.536171938
39.558.53927440182039

(1270)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39583725438171937
3554.539235.532181938
40583927436182037
3251.537229.531161838
3954.537236.535171938
3853.538229.534181937
00000000

4056.539258.536181938
405939.527638181937
3452.537217.532161737

39.556.53727035181837
4055.537264.536181837
3854.539250.537181938
38543725540172037
38573825038181937

38.557.53726336182038
38573825236181938
3153.535223.532182039

38.55939273.536182039
3956.538255.537162037

39.555.53823636162039
406040279.539182038
37583925938172037
38523524437172037
38513723336182039
38533623737181838

39.558.539273.538182039
39.55939.5275.538172038
39.558.539274.537172039
3959.53727137172038

(1271)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.5583726837182039
2454.533219.533181639
27472622039151838
25522822035141537
375838271.539172038
28483121839162038
35603927240172038
3258.537257.540172039
40604028039182039
295839.5250.536172037
4059.538269.535171437
28472821033171838
28532720934181739
34553024438191838
35552723739181939

39.559.539274.540191738
25522920233181939
4057.538261.538191939

39.56039275.540191639
27493019936181939
40572524337181938
4056.524247.540191939
31442119838151839
36572323335181937
3556.523241.534171838
34492122135181938
32442121134191839
36462121134141837
3856.521234.540181838
28502120233161939

(1272)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31532121531161639
33472119735171939

38.558.53526437181838
4059.537268.540171739
31472119530171738
32432118429141639
30442120332151839
39533025136171938
3855.522249.536181937
3055.537249.536171838
31543424336161838
34603926436181938
2557.530219.536171839
26533221135161939
20432617026141337
3857.538263.538181937
3358.538260.536171938
24513119935151539
3859.539264.537181838
2855.538236.536151939
2755.536228.534161938
2853.535217.534171939
27543322236171739
2757.537240.534171939
24513319529141839
26553421433171938
23482919833171938
37593827139171937
31423120332161438
33443521332171438

(1273)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40563424331181838
39583425735181739
29443020230171738
32513421730161638
40563625737171739
38533523433171739
4057.53826638181737
34523422834171639
4058.540276.536191938
405840276.538181937
405940275.538191839
34513222938161738
3858.53926729181739
395839.527332181937
37583724733171838
3856.536237.530151739
40573825527181737
3154.537228.535171938
31553622532181837

38.557.53726234171839
37463622735181939
34523523635171938
36563725035171937

39.55939.526735181939
37553625535171938
31462721330171837

38.55939268.534181937
36503825033171938
34513121631171939
3858.539260.535181838

(1274)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3756.537251.535171739
3252.538246.535181937
34523824231171939

39.558.53926735161938
39.558.538274.535172039
35503320932151838
26472918829151839
37583726035161538
3855.538261.534171937

39.559.539273.535171837
3656.535247.534151837
34523022029151938
39543725128161837
36523625031161939
4059.53927437181939
396039.527336182038
405938273.537171938

38.55536244.537182037
4059.537267.535182038
3657.536238.533181837
32493422235151738
375336261.535171738
395139265.535171739

39.5593827335171738
40573124837181937
40584027238172038
3958.539.527338172038
4058.538273.536172038
40593826937182039
40583827437162037

(1275)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3757.536254.539172038
3255.526214.534172037
30512419536152038
26512519637162037
29522922231151837
24392216839131737

39.5593927638162037
39563124538172038
30522421138171939
32533623134151839
28502619938161839

39.559.537269.538172039
37603226239171938
31542619830141838
31453820932171838
26403318135141638
29453621431151637

38.558.53927336161638
385539.5265.538171537
32513921934151621
365639.5268.536171737
3554.539.526439181737
3755.539261.537181637
38553926536171637
3553.539233.537161638
30473720533171638
28493821631161738
395739.5266.539161638

39.5574027339181739
39554026139181739

(1276)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

405439.5266.539181639
30473720339161738
3856.539.526939181738
37563926239151738
33503522830141937
34543622635152037
36523422734152037
36543623430181537
34503520831151837
38593927034181837
35493621632162037
35513522938161837
37513624138161937

38.55339254.540162037
405839.5268.540162037
4055.539.526240182037
35483119438152037
35513620636152037
31503519834151837
36543422230152037
3854.538259.536171837
36523320534161737
37503621136162039
35463319032151738
36512822235161938
38473123739151938
37463122136171938

39.55339264.540171838
38.5534026840181838
36533625540191738

(1277)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35482921036161538
27432317527141538
31483622136162038
37493222738131738
28402718231141738
36462620032171938
3754.537253.536161938
36523122938181838

39.556.539.527440181838
385539265.540181838
38553826640181738
35482822440171738
38482822235152038
36492821832142038
375939.5268.536161838
24533621032171838
37573926840151939
24302516730141838
3656.539.5268.540171938
375239.526540161837
26513923836161937
305339.5260.537181837
31483923933151937
28453822629161938
4058.54027537161939
4055.539.527136171638
27443920932161937
4057.539.5276.540171839
3856.539.527040171737
25413622336171838

(1278)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

325339262.533151339
38523825835171839
37523624935171939
39584027740171539

39.56039.527836181839
375739.5267.534171739
35573624131171739
3248.532209.529171639

39.559.53927739181539
35543524332161739
34583526234171739
345632255.532171638
38553626036151839
40573827440161739
34443521928151739
39533825033131639
3647.535232.529161539
3655.538258.537171739
3656.538251.529171839
3854.537251.531151739
38563726234161838
3756.539265.525171838
38553826335171538
3654.538253.536141638
3857.539.527039172038
3352.538231.533142038
375837263.537151938
3451.53826338162038
3956.538273.539142038
35493823631152038

(1279)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36553826336172038
31473822432182038
40603927939182039

39.549.53926235172039
3757.537262.539162039
3756.538264.538172039
3854.538250.535161939
3755.538259.538162039
3854.538270.535181939
3650.538229.535182039
3857.539266.540182039
35503722939162039
385739269.539182039
35403822440151939
35493325139141939
29513625240151939
38543926340152039
37543626039181739

38.557.53526740152039
38543325840181639
34472823237181739
29442520332161439

39.555.53726739181939
30412721733181939
27372318729171739
29412419033181839

39.555.537269.539191839
39.557.53927539181839
4058.540276.538181839
3958.535267.539191839

(1280)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604028038161639
36532624137181739
31462720932171539
3857.537268.538191739

38.558.539274.536181939
3756.530245.531181639
37543724735191839
36543424836181939
4059.53827234191739
38573724631181939
36593525037181639
37593726135181839
35503723132171833
40533625336151435
33462719831121337
23342316629141431
31422919231161731
405636260.538161633
40443424334171634
4059.54027827171633
29422618733151534

38.55536248.529161834
36413020330161834
31402418134141434
33453019830131336
26352517531131235
31432818230131232
34442921435161334
40513423833171836
34493121628121434

(1281)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38483222134161531
38422921333171733
39473222828131231
34372418837161434
354628234.528141535
33382817926141635
35392920030161735
31392618427131333
30402618529141836
33392819226141535
36423021530111432
34412919226121534
34412820425131536
35402719430131634
34382920030141834
34392418928141731
31422520935141732
26382618027101136
34502923935111535
31372318733101333
35422722034131734
31392819130121436
36443023331111436
32402719330121632
36392619131151532
31402517227111034
31412418030131136
31422417727111132
34392317327141332
35402418028131334

(1282)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37402417726121532
28392116426141633
32392116828121535
31422217627121035
40543325335131534
38472820531131435
29372417329131237
31382517128141432
35402919428141433
38463224535141535
3354.536246.534111135
3651.527226.531111231
34382318028101130
32422318625131431
354123183271413122
30342516728111334
33372718728131134
34372618430131334
35362518428101236
33382718424131335
31362517323111137
31362617629141235
33362718424131235
33362617926111036
34372618530131437
34392719727141332
39563626233121331
24332516123111731
31352617528121031
29342517327121335

(1283)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30412618730151335
33412618132131335
35522723332141637
34512720734121234
34472419129111135
33402618427111033
33462719833151331
34412619429131431
27362117124121033
34472720930131333
32472619929121432
39503125632121436
37492821933131535
35472821330141334
26412118228161435
3954.531247.532161535
39532924733141236
3856.529255.532171637
34462719727141233
29402517831101232
32452619732151433
33432418529111333
34463222233151533
32532520228151633
405939.5275.532161732
31472720234151735
31432719231121334
33462720330111334
30422217928141333
29402619931151536

(1284)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33382820529141737
33362619629121338
323828196311416.530
31392620031141730
30402620328131230
34422720434141630
33412620228111434
29372618625141733
33402820632161634
33362819628111537
28372718128131737
33352118129141437
31342016830101435
32442518830141534
385536264.5291616.533
374829227341516.533
30362618131131530
28372818729141632
33382819130141534
30392417626101031
33422620529141432
33422419933121433
32402819831161534
2433.521155.524151335
284025171.529141332
31432618731151634
31422821331161632
37493823628121432
33422620628161533
36432620728141335

(1285)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31382618331151633
283121159.523141229
405839274331516.532
34402520933161734
375639269.5371617.535
33382920332141233
32402719532161533
29412317829141433
31392418131141533
33412518929171736
374736247311618.532
32422319233161731
30422217530131334
28382218523111436
39462922826131431
33412519630141631
28332416024141231
35452319334131330
37472823337141636
37502822734161635
395335259351415.533
38412519137151533
31372218131131332
384425230311618.533
274124191331317.532
35432719630131431
344123187291417.532
354223187311316.534
29392217527131435
33452420731151734

(1286)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31432319331161437
33492821733161336
39513224731151434
35483020830151431
28462418630151232
35522623633141034
33432620931121236
35432720431141231
31402117530141229
37472621029151632
36542724326151233
35512923232161236
35503725733161334
36452622137131032
31402219628131135
34472621735121034
37522623935161435
36492723333171233
35523123331161134
34452219931171135
36523023934151136
37512923634141131
39603927635171530
3853.535255.537161531
37352118933161035
37413223233171237
27342416830141335
33422618225171434
31402218227131234
32452118830131132

(1287)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31392318530121034
36402721931161333
34422519133171434
35432821728151336
35453022230161435
39483826134161530
3756.539260.536141230
4059.540279.535161432
33433019834141233
31402419229171533
36493323032151432
34422619532141334
31342117428161237
35462423431141234
36502622933151134
405739272.536151432
2954.526232.534151431
3959.540273.531151536
34512523434161533
25472117928171531
29362318525151230
37513626133141230
3748.53425329131234
32513324532131135
32362220028151234
37522924433161532
37553525534151134
26372217331161235
36412822834161537
36462723131131132

(1288)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3858.540275.533151433
33382119225131035
3954.531260.531161534
26322115934151433
36382721334141130
38423523833161530
37413122936161434
38473525331151335
29332517132161134
28342417932141231
33493624634141236
38373223435161536
31322217627141333
4058.539276.536161532
40593927834131234
25332417930121031
34372620433131331
31352518530151132
28322617732171231
37443424635151433
3954.53826832151434
26312618228171434
35332721135131237
36353022634151533
20302014020101030
37403021737161434
32392618531161333
37392620133141335

39.55439.526435161437
32412618629151231

(1289)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33493021328131230
385537256.535141130
34443321832151133
3333.527172.528121036
32382818427161236
35403019530161233
29422618130151234
35422919527121034
31352418333121036
31372317329111135
27312215630101133
37432820835161334
33402720232151133
396039.527834161537
39433625335161633
38543524735141034
39473826036141433
364937254.533131235
32382718330131534
37392921533141233
36382920931141336
37372921029171537
37382721729161430
35372721131151330
37412822630151532
37372721429161433
33362518829131434
36382820928171533
38392620627171632
4058.539275.532171537

(1290)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33412318727111232
32392518130121134
36432620630131232
37422822233161432
36382820831161534
35402820927141335
38372820735161431
29382721432161730
31332419627131431
33312217130161533
31372820524111435
34392620329161836
405239.5262.5321316.535
39393523830121436
36402320028161733
36382319628151635
343822192291416.531
36392722433151632
29322216627151536
34312619329151636
36493123033171730
35332619038161731
385432242311518.537

39.55837262.532171735
35422319531171836

39.56039.5278.5371718.538
38593325534171837
385531243331718.538
35432419231171637

38.55636255.5331718.536

(1291)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36553022031171735
33533223434171636

39.55935265.534171838
38512421334161637
385635247351718.535
26372116926181437

39.55835261.534171838
4057.536267.535171737
38553223331171738
4057.536260.5341718.537
3658.533249.536171838
38553425135141937
385533250351619.538
35573323435151836
396038276.539181737
406039276.539181837
23363016634151636
39604027940181837
39593927140181836
3959.53827240181837
395838269401818.536
3558.533256.535181737
32503321737151637
3755.534240.540181836
30483422236161836
3959.535261.5401618.537
31402918934151638
40583725740171837
37593726839171736
3755.536246.537181737

(1292)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33452920636181537
36523422833151736
33553023334121737
3855.533244.539181737
3857.533257.536181836
37553222431181538
34422619830151536
39553425639181737

39.5603927739191836
29332416230161638
37513424337181737
39603827337181838
40593927539181836
406038275.5401818.536
39583726440181837
3756.535263.540181836
36543022134171836
39583626740181737
4059.53727440181738
3957.534263.540181836
40603827539181836

38.559.534268.539181836
4059.539276391818.537
3455.533236.537181737
3751.532218.536171636
35493021332171437
3855.534251.538191737
35523222036161637
4059.539.527939171636
37483523038171536

(1293)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604028039161237
38.55438252.539151237
27443219437151336
405939274.539141737
40583827039151738
35463222232141437

39.55638268.538151436
38573726639161437
30422818439131338
32413121636161437
34513123536161336
40543926139161537
36483222639161636

38.55739273.539151437
30413118835151438
28433018633151137
31423421137151235
33433421536151435
4055.538263.539161539
34533424634151839
31443219430151635
32473422033151739
31453120133161635
32463021132151739
31433020633151733
30443822334151735
29423221033161738

39.55033245.534151835
33503121433151733

39.557.53927035151739

(1294)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31393120333151735
32413121031151739
40543927135131839
34443520935151735
39543625635151739
34493122237151635
37503525035151635
30493121734151739
33433221134141539
39523625935141739
37553825735151839
36523223333151839
36543223234151739
36533023434151739

39.55428231.534161739
34562923837181739
32532923137151639
3455.531222.536151839
34543223236141839
3555.531233.534151839
3858.538269.537191739
36583525538171739
33522921538171639
29492820732161739
3557.533244.536171839
33573324938161739
3557.530241.535171739
34532922435171639
35552823435161639
38563625735181639

(1295)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3957.539266.538181639
4058.540269.539181939
3557.533247.535161538
35533425235171639
39553424837171638
3752.533221.535141638
39543626238161637
23473019734121538
39543625840171639
39553424436141537
39563525240171638
39563626140171638
3955.536260.539161637
2953.531212.533171539
3956.533255.535171635
3755.533246.534171738
37533323832161739
3755.536255.539181537
37553224338151438
38513123432171539
3755.533244.532171539
37523222432171538
40604028038181837
24452418431171439

39.55638268.538171737
37553124834151638
33552622730151539

39.55732254.538181637
39.55739274.528181638
3753.532227.533161637

(1296)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55539267.536161538
3254.532221.531171435

39.554.53224935181637
3954.532252.536171638
32552820336181439

39.55535260.534171538
38573425436161638

39.5594027837171638
39.55739.526639181638
3959.539.527738191739
40604028040201639
38513324736181637

39.557.53727138181738
38.552.53225036181639
37513024137181738

38.55837267.539181638
39593727240181639
3957.538261.538181638
20302016820101036
3856.536265.540181738
3756.536262.540181538
3959.539275.538181638

38.55639268.538181639
38.55838270.539181639
3957.537269.539181639
39603526836161639
3958.534263.537161639
3859.533267.535181539

39.56040277.538181639
40604028037181639

(1297)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

396034.525938181639
406038272.539181737

39.56039.527338181638
38.55733255.536171638
39603927437171539
40603827734181637
4059.538275.540181639
406039.5278.536181639
39603827738181639
3959.538256.536181538
40603927938181539
3958.533253.538171638
40603827740181639
40604027938181739
3556.532249.534181538
3455.530232.535171637
35532020820151638
34483122833151638
40603927440171638
38603926940181639
3958.534263.533171639
3859.533260.537181737
29422919430151537
38583526237181838
4056.530254.538181839
40603827640181738

39.5604027739171839
406039.5278.539171838
3959.538273.537181739
405938.5275.5371818.539

(1298)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39573826536181839
3453.532225.534181339
3958.539.527134181838
3858.539.5272.534181738
38563225238181637
39593727038161638
385739.5268.533181638
3855.535260.537161638
3959.540273.537181639
40603927739181738
40604027939181738
36563124239.5181639
35573626334181539
33412721633161437
39573225737181539
3756.532247.535181538
40603927738181637
3856.533248.536181639
3955.536257.534181537
28482920132171536
3753.532235.534181637
3957.539261.534181738
31553122839181536

38.556.53325836171737
3957.537266.539181638

38.558.54026839181637
38.55939.526638181636
39573625739181737
37593626434181638
37573525939181736

(1299)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.558.53326237181636
38.555.53324739181537
38.55433248.539181736
3556.533247.536181638
35523224138181736

39.55939274.539181737
40604027840171738
3957.53926738181737
395939.5275.537181638
39583626840181736
3756.530245.537181737
3857.540270.540171636
4057.539.527140181638
38573526438.5181637
39583526739181736
395632260.536181738
3752.532228.537181637

39.55536267.537181636
35533023332181536
3955.533259.538181737
34573124732181638
39583125634181636
405933268.540191538
4058.539.527639191638
33523523535181634
405939.527739181535
28482519832161435

39.55938261.530181834
39.558.53927239181834
36533322935171733

(1300)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55736267.538191433
39.557.53626236191634
39.55938266.539181834
39.55939265.537191835
39.558.53726037161835
40604028040191835
4058.540266.539191835
36532920732151735
396039271.540181834

39.56038263.540191836
3959.538267.540181735

39.56039.527538181634
4059.539276.540181835
3657.528244.536181836
35572924130181735
3958.536267.540171835
406039.5278.539171836
37563124130181835

39.559.53927338181836
395837266351719.535
38573525636191835
37573726338181734
28512220632151734
38583326238171834
3455.530235.533161834
36553224635171734
3557.529241.531171735
3859.539273.536171834
38593827237181835
3554.537256.532171836

(1301)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.559.53827336181836
39.556.53626738171836
406039.527739181935
35592923939161837
3357.529251.538171836
3757.532261.5391818.535
33452622134181735
40603927937191936
3358.538261.537191836
406039.5279.539181936
35502623639181836
32502922237171835
33543024539171836
365129243.536171835
406039.5277.539191936
32543425139181935
30402719735171835
365234250391718.535
324829225361918.535
325231240381918.535
3756.53125938191835
38453423736181835
40604027640191935
406039.5275.539191834
40604027840191836
40503724340181836

39.556.539269401818.536
36533524238181835
36503123239181735
406039.5275.540191835

(1302)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3956.539261.540191835
405939.5273.539191835
4059.540275401919.536

38.55839.5269401818.536
34463120740181536
4059.540277.5401919.536
36493323039191636
34353019040171436
406039.527438191936
3859.539.5267.538.5171836
34593825936181837
3356.537248.536181735

38.558.539.526836181838
3858.540263.5361818.538
40594027137181839
395840268361818.536
405940275.537181839
3356.536231.532161635

38.55239255.537181839
395840270.537161839
3658.538246.536181736
33543322132161635
33532920734171536
32512920732181537
36553723735181636
35543122134181635
33523322636181837
3656.540263.536181738
37564026436161738
35534024936191637

(1303)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.557.539.5274.538181739
37573925434141737
37553324232151638

39.556.53726838181639
3955.536264.537161638
3857.537267.538.5171637

38.55536258.536171537
32563322037151636
3958.538271.538161539
395839.527338161439

38.558.53826837171638
37563826138181635
38573927132181539
00000000

31482620532131535
3853.534257.537181537
36573424836161536
36543124138181638
35543324033151636
36523224936171536
40574027338181539
3654.537259.538181737
405740272.538181638
3856.54027338171739
4059.540277.538171738

39.555.538.5263.538161739
3959.53827538171637
3554.534237.534171638
36543324235181538
32552922638171536

(1304)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33553122836171537
3350.533215.533161537
34563425238171636
4059.540278.538171736
3354.534248.538171539
36514026038161636
3552.532247.536171535

38.55339267.538181736
3758.540272.535161738
3654.537247.536161736
3557.539259.538161637
32463721735161537
34493222736181835
3756.536260.5391718.538
3856.537261.538171839
406039279361818.539
4058.538271.538181837
3957.538265.537181838
345429234361718.538

39.55839.5275.538171739
31392518027171635
30422719633161735
33392419332161835
38513324436161838

38.55438259.533171838
3657.535251.533151836
31362518032161737
3855.539262.535161838
35443421829151837
37563524834161836

(1305)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34543322934171835
31463219933151737
38543825934171738
29492919731141836
34503220835161736
33473019833142035
32462920532161637
34463120531161836
31443020032151937
36503123231161936
29472818830161735
32453118630151837
294528182291518.537
4052.539258.5321718.539
365331213341518.536
38513524035161838
35513121531161737
375130227371618.538
33493019931161935
29382718629171836
34462820331161735
37523624033171737
38533925935161938
38543625634161839
3956.537261.535161836
33482921232161835
38553222834161736
34463420535161536
34452619830161535
40543525338171636

(1306)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4055.540263.535171638
29492521434161437
35462820732171435
29392417732161438
3450.528220.534161536
4056.538265.538161738
406039.5273.537161539
34543422135161438
314220172.534141536
32442719229171536
4057.539264.537161536
36553824138151437
36573223338141638
4057.538265.536161537
38532922636151438
29502718631151535
29352817331131537
34502920238.5141737
32553022133151536
40604028037181739
3657.536240.538141536
3858.53826637151637
3755.531238.537151638
27512618538.5141536
3353.527201.533141536
375738259.537141635
34553521838.5151437
40563927340151739
3955.535245.538151736
3954.538257.537151636

(1307)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4058.538269.537151739
375737262.538151739
3154.529203.539.5141535
33543322439151736
35542921433141636
26333018731141540
30343220233141640
26363420534161740
26373420935151640
24333218135141540
32563825735151640
40604027836161640
31423522936151440
40604027736151540
31472922036131440
28353321336151440
22352919036141540
3357.539.5263.536151540
24373521334151540
23333219431151440
405839.5273.537151640
29443824037151740
3958.539.5272.539161640
2755.537250.537151740
24342617235151640
31533122838151540

39.55637256.537161640
40573424538151740

38.55732238.539.5151740
39.56040274.538151740

(1308)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39552321539181640
32552519637181740

39.558.53625736181740
3858.538267.538181740
3958.537252.540181640
3959.539267.539181740
3756.535225.539181740
31543320932181640
3656.535229.537181740
3958.537268.539181640
396039.5274.538.5181740

39.559.53927539181740
3959.539.526739181740
39603826739181840
3959.539269.539181740
39583823939181640
37452620137181740
39452622435181540
39583226235181540
3954.533260.536181340
39583425737181640
39512221836181540
40604028037181640
40604027937181640
39563726040171640
40604028037171640
4051.539252.536171740
40583826835181640

39.54421218.536181640
40573325334181740

(1309)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39573325833181740
38462522131161640
4048.524229.531181740

39.554.53626033181540
39.55729251.534181740
3958.53927336171740
39422922234171640
39533825133171640
406040278.5381718.540
395834247361718.540
4059.535265.5371718.540
38593425636181840
40573927338181840
3951.535236.538171740
39372119536171640
40392720627181540
40522724035171540
40562421635181640
37512220733181740
39552322035181740

39.55626220.537171740
406040279.537171840
406040278.537181740
40562322637181740
35542120434171540
40603827340181640
40593325840181840
40603325539.5171640
40552723140171640
40593426438181840

(1310)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40603727439191840
406039273.539191840
40603927333181840
27452318429161740
40573826628181840
4057.539269.538.5191840
40462622138151640
40603827137191840
40563625939191840
406039.5271.534171840
40603727239181840

39.56037272.539191840
37452019734171640
4048.527220.534171640
36462719830161740
24462117825171540
3953.528212.527171740
396040277341918.540
37563323734181740
40513424633181740

39.54632241.535181540
395034252.537171440
37523024435171740
406039276.540181740
40563827140181740
35332120733171740

38.53823216.537181740
00000000

39.556.53826536171740
39.54827242.534181640

(1311)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039.5277.536181740
4057.537264.536181740
32422821735161740
35382321733171740
40593927837181740
4057.540275.536191740

39.558.539.5274.536191740
34392220036181740
35362321337181540
4056.536266.536181640
39492624031151540
35452821130181540
40593626432181540

38.55831247.535181740
37522921233171540
39563123734181440

38.55735244.536171840
406040279.538171540
40563724735171640
3557.532231.538171640
406040279.538191740
39533525838181440
33512923233171440
37492722636171540
32482720236171640

39.55030229.537181640
37573224038191640
40603927638191640
406039.5276.538191740
406039.5272.538191740

(1312)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4057.53926937171739
35503021938171738
39563825936171739

38.55739260.536181738
38.55336239.532181738
35543424327171539
38543724032171538
40533926736171739
405737271.536151638
36543422234181538
36502519730161438

38.555.53522631141738
39543924934181738

39.55432235.533181639
4057.54027636181739
38553022430171739
4055.539271.537171738
20302014020101020
3955.53926834171739

38.55439249.534161538
35553424032171538
40533925538151639
40543926536171639
40543824232171738
405939.5276.537171638
36493321830161639
40533722631161638

39.55337240.540161638
36503621430181738
4058.539274.537181638

(1313)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36472920834161738
40573624834171639

39.55436244.535171639
38553623334151539

38.55437242.534161638
35553623331161538
37553824933161538
34543322932171538
40583926434171638
4057.539255.533171738
38523822432161638

38.55435240.534171638
40583724936161439
405338265.537161439
40573826538171438
405739271.537171539

39.553.53724534171439
4056.539269.535171438
40583825538161438
39543423334161638
31422317832161438
32482719530161438
40533523034171439
38543723131171439

39.557.53726335171539
38503823032171539
38533725735151539
30513821932151438
27413018131151638
4056.537256.532171538

(1314)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40593926936171439
32503420234141438
3755.536220.532171638
38573825934161738
4053.538257.535161638
4052.538258.532161539
3753.537245.533171538

38.552.53822734151539
38543824632161538
33523321530151638
38533724432151639
28492619229141438

38.55238236.531161538
34442819830131338
3452.530201.531141538
4053.536234.535161538
2952.529192.529161438

39.55335236.532141538
27382617733131038
30493019131151538
40513823136151638
36453419832151638
30453319931161638
40533824637171638
39513522438171838

39.55437264.538171939
40553825938171839

39.5583827238181839
39.55538247.538171739
40483321730151539

(1315)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37543626036171838
34502821033161638
39523521833151738
31473122438151738
405939.527838181739

39.55738264.538171839
39.55136239.538181738
27472719233171938
40533726338181938
405738270.538171738

39.55637258.538161739
405738269.538181738
34533524738161738
39553826438151738
32473021832151738

(1316)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37473424530171539
39.54834252.535181538
395937271.535181539
38583626734171540
4055.539.527533161638
39563726038181739
38523524633161640
38483122630151439
395839274.535171338
3951.535262.532171340
39553826835181538
39503926433181539
39503925431171540
32433321229151539
39512925032171538
26402318829151339

39.55334258.532171540
39533426036181738
34402720136181339
35523223535171340
32513623738151438
35563726239181339
29452720729161440
33462921735161439
35473623736181438
29532822431171340
27402617230171339
2955.534234.533171338
29533622730161439
32533423337171440

(1317)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3156.53825733181340
23432216630181238
27573023230161339
40573326337161540
33553424935171338
30482620028161439
40604027840181440
37492220534171340
40604028038181639
38572121731161238
39572623735181339

39.55337251.534181340
37522823835151338
30542220531171439
40543224038171340
406039.527737171538
37582422333181339
36522521331181340
38532322733161338
36532121032171339
38542422932171340
405938275.538181438
3758.525244.534181338

38.55931254.535171340
33483221338181838
4056.537266.538161739
38473222532181740

39.556.538.5266.538161940
40492921437181838
3957.539.527438181939

(1318)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37422819738181740
39.549.52724138181938
4055.538253.535181839
38443420238171740
4049.538246.538171838

39.54737238.533171739
36473421934181840
38483622234151738
38553726134181739
405239267.533151940

39.5573926938171838
36412818139151840
3957.53826734171739
33493021331181738
36513722832161740

39.55539268.529171738
38.545.53622833151739
3648.523196.531171640

39.56040279.536171738
39.553.53924936171739
406040278.534171740
40604028036181738
39573925935171739

39.55536251.536171740
35483122928161740
4059.540278.534171738

39.549.53624132171739
29462719029151638

38.553.53324533171639
4056.53926834171740

(1319)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32522120632151638
38523124535171538
4056.538267.538141538
3856.537264.538151738
40514025831181738
34422119533141438
35432121034151638
33472019131151638
37492121832151638
36472020132161638
36502824134151838
37532122633171738
33532121732161738
33512121829141438
33492119535141438
31512120831151538

38.55836267.538161739
37522122332131638

38.556.53626535141538
23322015637131638
27352817935131838
24332516631161738
25312916731141838
36473825138161838
35453322739171638
354736250.532171839
33393721536161738
40544027139141839
33383620838161938

38.55339.5268.535171939

(1320)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.5543827039171939
35374021132181738
38563826931171938

39.55540269.537161839
30453521038131738
35463624438162039
37453223938152038
34483724939161939
38512724135161638
27382117526131738
36452922833.5161638
31422319132151738
39553926837171738
33382619933181638
34443522030151738
37543125340161539
31402620330151738
30422719229151638
34432419730141538
3746.524214.533161738
37462523034151738
27452219428161838
36502623638161738
37432420029151638
26412016628141738
375335259.535141638
3657.53626636161639
3956.53627034171839
3349.529210.526161838
39533124728151738

(1321)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3854.534257.537161738
3657.530253.538171639
35543124233161639
40603827637161839
31482720837161739
39593325739161839
35492522537151839

38.54931249.538151639
39.55228245.536171639
36512624032161539
38522722430171339

38.55334249.539151839
396040276.538171939

39.551.53425237161739
35482822435161439
35573625636171739
36563122738161739
3556.533247.535171739
36573124134171739
34552921234151439
23392516924151339
27472919033151539

39.55838270.537161539
33562721236171539
27382517230141639
37573626039171739
3357.529232.539171739
36573724138171839
385833264.536181639

38.55837270.539171739

(1322)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3356.530236.540171739
36562924338171639
30513520636171539
33413320334171539
3452.538249.538171639
33483422131191839

38.55738271.537161839
37503425238171939
37493825539161739
29412819136171539
35573825438161839

38.55939275.540171839
3856.538265.540171839
37503625540181839
37513525538171739
38473725238181639
38493525539191839

38.554.53826440181839
3650.538261.540181839
36513424540171639
36553724538171539

39.548.536259.540171939
40603626840171939
405939276.540181939
35532923637181639
35523423940171839
36513125140181739
3855.53726840181839
40604028040181939
3658.536266.540181839

(1323)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.5593727440171839
32512722936181939
36523423936171939
31463822132151639
34413322529151239
35543825434161839
34503421538171937
37533724035161937

39.55739269.536162037
38523825137172037
4059.539.5278.536172039
36482921636171937
37493423835161938

39.55238252.536162037
32443220930141737
30522919732151937
36533523332171937
34463319830161937
37523825634172037
31473320633172037
40604028036151938
4059.540274.533182039
4059.540275.534182037
4059.539.527234162037
37553824032171937
3958.539.5271.534172037
31533822332181837
4059.540278.532172039

39.558.537271.536172037
3355.532233.532132037

(1324)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34473621334132037
36503724036162037

39.554.53724037151937
32503522035162037
385239.5253.536172037
33513321832141837
39553925938172037
4059.540276.539162037
32513523438151837
38563924636142037

39.555.54026638162037
405839.527538182037
405839.5273.538172037
31513520935162037

39.5573927137172037
39.55940277.538172037
3858.538254.537161837
406039.5276.538172037
40604027936182037
4059.540277.536182037
32534022834172037
34553924639182037
38533422437172037

38.556.53926539182037
35523924539162037
3855.539251.538172037

39.5573927236172037
39.55739270.537172037
3756.538249.536161937
3756.539253.536172037

(1325)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33523523131171737
35553824835171937
36543424236172037
36533724639172037
36483623236172037
39563825336172037

39.55638253.536162037
39.55639271.538172037
406040279.536162037
35543825238162037
3857.539259.536162037
38543825237162037
37503723837142037

39.55339256.539162037
36553723632152037
406040277.540172037

39.559.539.527038162037
36503923531162037
38543623436172037
395339264.538162040

39.55739.527138161940
37543924436162040
30503520031162040
39503622033162040
38422819835161939
30513721735161839
37563424832172040
38543926335172040
39513723537161939
38583825936172039

(1326)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39563825136162039
39543723336172039
4059.540273.539161940
39533823437161940
39563825738162040
39543825232171940

39.55940271.537162040
36533823133162039
39553926237162039
36533923035152039
36473620531162039
39574026837162040
39584027138152040
37533924135172040
35503621935161940
34553825436172040
37543826235172040
35523825134162039
32453521030151939
38543725635172040
40573827537162040
40604028040172040
39523926338172040

39.55639269.539162040
39.557.53827138172040
39.55738271.540172040
3956.535253.538172040
40583927538162040
40583927540172040
4056.539273.540172040

(1327)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4056.53927439171640
38553425238172040
38553425333171839
34483121935161839
38543625340172039

39.55737269.540172040
40604028040172040

39.55739262.540162040
39.555.536251.540182040
33462319538162040

39.558.53326640182040
405936.526640172040

39.55529238.539181939
39583124939171739
33553824837161538
3554.537253.539161638
39604027340161638

39.55940272.540161638
37573724232151538
3856.539.527234161638
32543320433161438
35553725333161738
35533824933161738
35553724334161638
33543824931151538
32513423132151638
36573725235151838
32533524332161838
27513622028161738
35573826236141738

(1328)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32533524035161538
33543623832161638
33553623433171738
33543725939151838
32543825433161838
31543623236161538
35583625236151738
38583926739151738
30493421331161638
30553522631151738
33573825038161838
3558.539263.539171838
38584026837171738
32513824738171738

39.55738267.538161838
386039.5274.539161838
385939.5269.539151838
375939.5268.536151738
3258.538243.534141638
36573826437151738
35573825736161638
3457.535230.538151638
33543723238151838
3859.53827139141838
36583624339151638
3858.539272.538151638
33553424634141838
38583726635151938
37583626532151838
3454.535246.533151838

(1329)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3656.537257.533151838
3656.535250.538151638
3756.535264.535151838
37563425929151738
35563624729161738
3655.536257.533151738
34563424937151838
38593827035161838
37603927135151838
34533423933151838
31503021827131538
33543724736161938
38603827539171938
30463122330131638
31533323933141638
33553322832141838
33513322631151738
35553926330151938
32473121830151438
3558.537260.532141638
36553926431151838
30473521430151638
33553623532151738
33493321829151738
34533624430131638
376039.5273.536161938
3456.537256.529151938
30493522330161838
33523723530151638
35503521734141538

(1330)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

396039.527735161938
39573526035151838

39.56040279.538161938
3553.537260.535151738
3559.538267.536161938
3454.537255.538151938
406040278.538161938
37593927038171938
3358.537258.540151938
39603727340141938
39593727140161938
3158.536254.540171838
3257.535256.537161738
3258.534254.533161838
3658.536263.534161538
31573324630151638
31553424330161838
38573526130151938
32493422032151638
3154.534246.531161838
29463020231161438
29432719229131638
31533323434151738
31553424033161938
3659.539.5270.535161938
376039.527336161838
34523724935161838
31543423132161738
31563724631161938
28543621831161838

(1331)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29533622433161738
33513623933161938
395839.5273.537181938
25543520827141738
4059.540277.538141838
40583927337141938
36573626036161838
29563623939161838
23522718829151438
34563726134151838
32553624335161838
405939.5276.535161938
36573926436161938
31543623534161738
32533623733161838
34563725834161938
37573826434161938
33583825834151738
31463621930151838
28492919929141538
31563725127151838
27482719738131538
3957.539265.537161838
37593826834161938
31553424137141838
3256.535235.536161738
37593826639171838
3156.535229.538171838
3256.535242.533.5161738
3958.539272.539171838

(1332)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

2955.537232.537171738
33593826438161938
31543623232161938
3258.538254.533161938
32583925439161938
34583825938151938
3858.539273.538161938
30553222638171838
33553624638161938
3559.539269.539171938
3256.535243.533161938
34592922939171638
33572722832181838
30522420632161638
406040277.540171838
406039278.539181838
405937271.5381719.538
36533523840161938
36563625838181938
35573024340161838
395939.5267.540161738
38593726439171838
3656.534250.540161938
32572821937161738
37593626038161838
37593926740181638
3256.531228.540151838
32573323238161638
385939.5265.540161638
40604028039161838

(1333)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3156.536234.538171938
33553322033171938
36493623540181938
33523224040181738
29503722838162038
32473523240171938
3753.533243.540171938
406039277.538171938
34503321836171638
32443020236181938
385835266.538181938
4054.538270.540181938
38553726140181838
33473523039171938
3755.538254.538171938
34583925437172038
405839.5277.537171838

38.55431252.538181838
33513924237171838
31533422535171638
3758.539268.538171938
3655.540261.537171938
3859.539.527440151838
32563724128151638
2753.531210.526151638
20302014020101028
34583724836151838
37573825938161738
29503221335161538

38.559.53826833161738

(1334)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3459.530240.533161538
386039.5270.533171838

39.559.539271.535171838
35593725334171838
34593926532161938
36573726129171838
28482720929161638
34593725732171638
35573825931171838
27543419127161738
30563622637161838
36573826138161838
31523723136161838
30543722132161838
27342417227171738
3558.537259.536161938

38.56038273.534171838
38604027735171938
36593926536172038
36593926535171938
375839.5271.534161938
36573926535172038

38.55640270.533161938
3859.537261.538171938
34543623635171838
35543926037171938
39594027633171938
32523924435171938
405938272.537171738

39.55939.5273.536171838

(1335)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35553724237171738
31473722937171938
32483623634151938
31483624429151938
3551.533253.539151838
30443322837161638
37553525531161938
32482622837161738
32432420634151738
4058.539.527835161638
335036255.537151738
3651.53325334161738
3759.538270.537161738
36543225537161738
34462824136141638
405837273.536161938
385937268.537161938
3858.534267.537161838
35542423736151738
35472523936161838

39.55939269.536171838
31503123836151838
3858.53927438161738
34543524938161738
32513624235151738
3859.539266.538161738
36543925838161738
32473323032161638
38533326037171738
32553623434151738

(1336)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32523524738151738
31513523338161738
37533726039161738
3857.537268.538151738
33523724434151738
32523623236161738
32543624034161738
32523624137151738
33533623936141738
3257.537249.536151738
33523422736141738

39.55839266.537161738
40583826438171630
385033231.537161830
405939272.538151930
40493024037161930
40603927838171930
40543224936152030
40563525836161930
36432119933161730
37422921328141730
37562924937161930
40583727037141737
38523023932171730
39583927236171738
38353821129141932

39.55536258.533161840
34443022232151530
38393823333.5171930
32362618423151330

(1337)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039.5278.536181838
40492823531181932

39.557.53927332161833
40604028034171640
31382618329151330
38513423536161330

39.55439261.531161430
36433621826171530
35383620024141530
34553424132161730
36543324133151730
37583826034161530
36503624832161430
38573625833161530
38533022430151630
33422419533161430
38493724132161430

38.55338256.534171730
36502822333161530
3750.533230.531161530
37403520428141730
37533022131151430
3957.538266.532161530
4057.53927433161630
4058.538262.538181730
39523122234161730
395632243.534171730
4059.539261.535171730

39.557.53823633151730
40603927037161830

(1338)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40593826540161730
4053.535230.537161636
4059.539.5274.539181730
3959.538257.537161631
34472719132161632
3953.537228.535171630
40523522737161635
4059.540275.538171730
38553725036171530
38563725936171830
28422717232141330
38483220930181730
35463020535161530
4059.539.5272.540181730
3955.539252.533171731

39.554.53926740181830
40603927040181930
40593926635181830
4057.539268.539181930

39.55639264.539181830
37363519726171828
4058.538268.538171830
38543524538181930
3856.537260.539161530
40604027838181930
30382316937131630
4058.539275.538161830
395125.5238.538181830
36432520132171732
4054.539252.540181930

(1339)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35442921237162030
33422319132161730
32372417930131730
31422518230131630
37343419231161830
31382417934151830
37513921426181830
33472719831141930

39.55940272.538182032
33503721030132033
3854.537232.533112030
4059.539268.539152030

38.556.53924537142030
39.5583926237141930
395739.5254.536142032
4059.539265.536142030
40593927040152030

39.55939267.532152040
3955.536248.534152030
39462719532151732
35392717832141730
34452919530142030
28382216032141830
38503822631142030
3752.539253.539152030
3752.536226.537152030
38423823440151730
39543625240151630
405437260.540161530
39463924538161830

(1340)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55739272.540161930
38553726438151830
4058.540275.540161930
38402822040151630
4058.539.5273.535171730
39403925034181730
40513825434181830
405939.5272.534181830

38.53735226.535171732
38.54636244.5361419.530
404936245331619.533

39.55839.5271331419.530
405839.5272371419.530
4058.53927137161630
4053.539.5269.537181633
405439.526837171630
4059.539275.536161630

39.559.53927637171530
38.558.53927336181630
30502821331171530
40604028036171730
26362119434181430
33453221733121630
365736264.537181530
36513324233151730

38.550.53625433171830
38.5573927134161830
36482922832141730
374436228291819.530
40563827139171832

(1341)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40573826835171833
39.5573927433161830
405839275.533151832
4058.539273.533171734
3959.54027833181730
31542822932161630
30402818831141630
29493220929141730
32443421826141730
405839.5276.535181730

39.55839274.533181730
38.551.538263.534181630
33503123130171530
374932247.536141530
28463019832131630

39.55032246.533171730
40603827236181630
40603827735171530
3757.534253.536161730
2955.530230.534161732
40604027834171833
28372717828141532
33403320432151630

39.55839.527334171630
4058.539275.538171730

38.55838268.540171630
4059.539.527840181930
36553825340151730

38.55739260.540171730
3858.538262.540171630

(1342)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4058.539271.540171630
36523522838161632

39.556.53924735181933
20302014020101024
27543824240161533
40603826640161630
3753.539245.535181737
406039278.540181632

39.56040279.540181933
3958.539264.540191830
4058.539.527340181730
3856.539253.539181730
20312114825151030
4059.539270.537171630
3859.539.526137181530
21402115638111330
29493722835171730
4059.53625840171430
40583526140181530
3859.536262.537161432
36533822431141633
3958.526225.539171330
36563722532151631
31422518534141432
24402517629141433

38.55935256.535171530
3556.531224.535171530
38573826539171539
40594027439171630
4059.537269.537181631

(1343)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4059.538267.539171632
3859.537260.537181730
3555.532233.537181630
4058.537261.540181632
40593827140151633
25342115234171630

39.555.52824137141730
30492520032171930
33543424037171630
35463523837171730
39603927537171730
40603827334171730
394837244.538171730

38.548.53825132161729
38.55433251.536151630
36313620427151530
28362416731141630
40513724635161830
32342116033131730

39.55937.526836171830
31362718129161631

39.557.53525535171832
39.55939.527436181930
4059.539.527537161830
4058.539274.536181730
34384020730181630
40553325934161730
3957.535250.536161930
3956.534241.537161830
33483221629161730

(1344)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

24412717832121630
38.55230210.536161730
4059.538275.540171930
40593727440161930
40604027940171930
40594027640171930

38.54531201.530122030
29472518129141630
3958.539267.539141830
38583524739141930
4057.537255.540161933
40593726940171930
405938272.539161930

39.559.53727436171730
3957.536255.540151932
31493221233151733
4058.53725531151930
35372519534161632
37383121432161633
37433124130151730
20323519034141038
4057.536270.538151630
40583727238141830
40573727037141833
39423524438161630
4059.538272.539171830
40573426334131733
40573927440131731
4058.539.527638141832

39.55232255.536151733

(1345)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40603727439171830
4053.532244.538171832
40493225337151830
40583827137171830
4054.539265.537171830
20302315332171030
35493525532171730
3555.536225.531151732
34553423532151831
33553521635151633
33523722638161432
35473522539141630

38.557.53826536141530
37593624935161731
28463220431141432

38.559.53927233171630
3859.537264.533131431
4059.53927540151732

38.5603826936171933
406040279.538161831
40603727037171830
40603827338171830
405939.527538171830
4058.539267.537161830
33553623331161930
385639.5264.536171930
33483520631151531
33483320035161632
3859.53826135181740
36542922935161531

(1346)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34503120932161532
33452819332131730
38573725735161930
33492920430161530
3857.539254.535171833
3756.539.524838171833
35513522633171330
37553825534181633
37523923235161630
3953.53725335181635
26473019129161630
37533724135161538
39593827237161839
3758.539269.533171830
37553924536161834
3756.538249.536181838
3758.538260.537171830
28553021535171737
3559.538254.534161833
39604026636171732

38.555.53824936151530
3658.539260.537161839
35563624333171838

38.559.53926834171837
29453019335171633
30453019737161839
40604027935171832

39.55339245.533161933
4059.539274.537161934
38493521830161531

(1347)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604027635181940
30543721835141832
25333117232111433
365639.5260.537181731
396040275.539181832
38593725637161830
25432819636161631
3859.539246.539182032
36553523738171633
3859.539271.538162030
3859.53827137182032
40603927840192031
38603827236182032
39453923734191740
40594027236191440
40604027835191740
406040279.538191640
40604027938192040
40573927133191340
405239.526331191840
405539.5264.533191240
38584026833171640
4057.539.527436181540
4059.540279.538181740
4059.540279.537191840
40594027336192040
37413221633191640
406039.527737181540
405939.527637191440
4058.540275.535201340

(1348)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406040278.535181440
34333719030171540
38483722932181640
35423723133181440
385428239.536191840
40604027836181840
40593927137181940
406040279.536181940
3957.537263.536181740
40574027037181940
38573726432181840
38603926735171640
4058.540278.537171740
406039.527935181640

39.54934.525332181540
39593727338191740
3857.527247.536181940
36583425838181940
38543424232161940
4059.53927839171940
40593627237181740
23372116425171440
40584027740161940
40553626340181640

38.55131251.540181840
28352918732171840
40593927835192040
36392822736182040
406039.527836172040
406039.527937181940

(1349)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604028037172040
39.557.53827238182040
405839274.538171940
4056.538266.537182040
406039278.536182040
406040279.537162040
405536266.532182040
40523125538182040
40523225838192040
40594027935182040
40604028040192040
40604027938192040

39.5473726038192040
38.55236261.534171940
35513725032182040
405839.5275.536172040
406040278.539191840
40604027838191940
38573825938181940
40603927939191840
406040278.537181840
40604028036181740
38513825539191740
405839.5276.538171640
405739.527338171740
40543826436171840
4059.539.527939171640
4059.538275.540171940
406039.5278.539181940
40604028039171940

(1350)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.558.539.5277.539191940
39.559.54027839181740
40603927738171840
40593827137181640
33533422430181640
395939.5274.539181840
38442522832171740
35362620434171540

39.55738267.537171440
40594027738191640

39.53836236.538191440
40604028040201940
406040277.540191540
40463725240181440
35443322732171940
33453523934171440

39.54938255.534171440
36443522734171440

39.559.54027936181740
39.56039272.536191640
4053.53726138181540
40604027831171540
32332718135161640
3859.53826930181640

39.559.54027837181540
38.54438249.534171440
30322616930171440

39.54738254.540161640
3356.524228.540191940
28532119340171940

(1351)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

405939272.538171740
4058.539274.538192040
4059.539276.539191840
40604027940181840
406040278.540181840
40603727540192040
25402216940161740
3458.537259.540161840
36583525838162040
4059.539274.540192040
24422118531181540
4058.539272.539192040
3757.535257.540172040

39.55940274.540192040
36432220939171940
40603827540182040
40563626140161840
40604027934161940
3456.530239.535171840
3958.536263.531171840
406040278.539171840
33492623239161840
4057.539271.539171840
40604027439161840
406039.5277.534171840

39.556.53425830181840
4056.539269.535191840

39.5603927836191840
40593726234191940
405939.527738191940

(1352)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604028036191740
4059.53927639191940
405839270.536192040

39.559.540277.539191940
4059.540277.539182040
4059.539277.535191940
38493322630171640
40604028039181840
40604028038191940

38.55735257.534191840
39.55834259.537171740
40604028032171640

39.5583727336181740
40603827633181640
40593627137191740
3753.538258.535171740
40593927437181740
4055.534256.537171840
4059.539.527637171940
40462520331171440
4059.538275.530171740
40604027936181740
4056.538265.538181740
4058.539.527338171640
4059.53627038181640
3954.538266.534181640
406039.527938191540
4058.535264.536181440
4058.533258.540181540
40603727538181640

(1353)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039.527840181740
406039.527836181940
40604027839181940
406040279.540171840

38.558.53925340171440
406039.527838181840
34474022333191540

39.55835258.537191740
4059.538276.540191640
3859.538271.540171740
395937271.535171540
2957.535226.533181440

38.55837257.530171340
40603927731171740
32573825332171540
3957.539265.534171740
27472619429131540
406039.5276.532181640
406040278.536181840
396039.5274.539171940
33513322334171440
40604027934181640
406039.5279.534182040
40603927736182040
40603727333182040
27502318630181740
375932.5253.532171840
406039.5279.534182040
406039277.535182040
385933264.535182040

(1354)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37442721935141940
405939.5275.532172040
40604028035182040
4059.53927638192040
395736265.533182040
40604028038192040
40603927837182040
406040276.536192040
406039.5275.534182040
40603927735191940
406040279.539182040
37513023733142040
34533123732152040

39.55638243.529171940
40604027533181940

39.55137231.527171740
39.55239259.532171840
39.558.539.5272.533171840
38.55538251.528171840
4056.535252.532171440
4058.536269.532172040
4059.54027630171640
40604028037171640

39.54630237.530171740
35462720625161740
40593926430181740
405839.527632181640
4057.539.527031181640
405839.5273.534171740
4058.539.527032161840

(1355)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4058.539.527431161940
40472524631171840
33382319329171640
4058.53827436191640
32362118129151840
4058.538269.540181740
4059.539.527640171840
4059.539.527640181840

38.55236250.539151840
37512721536151540

38.55939270.538181940
406040278.540181840
37462822237181840
405337264.540181740
40604028040181840
3846.533244.540181740
40604027937171840
3658.534256.535171840
40604027839171940
37572925039171840
38513524336181740
3651.537253.538181740
405840276.537191740
405639.5273.540171740
40603927740191840
405939.5272.533191740
39593926637171940

39.556.53926436171940
40604027734191940
40604027738191940

(1356)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4059.540274.538181640
38483724939171840
395839.5273.533181840
3853.539252.533171840
8653726161740

406040278.538181840
40604027640181840

39.5604027540181840
39503823535171940
4058.540278.540191940
40604028039191840
36563625436181940
37533524032171840
40604028038182040
40604027838181940

39.55839257.535181740
37462721937171740
4058.54027638171940

39.553.53825736171940
40583927338171940
405940275.538181940
39383920331181540
40563926637191940
38433524138161840
38523525539181540
4058.539272.537171440
29412720032151440
385137256.537151840
37553725739171940
4058.539276.540161940

(1357)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40543225139171940
4056.539.527039171840
4059.540276.538191940
405839.527335151940
40593927537181840
405137261.539181840
3957.539.526940181840
34342619334181840
31342118530171740
406039.5278.538182040
4057.539269.538191840
40594027739191840
4059.539.5274.540191840
406039276.536191840
34362820431171440
35483123635181540
40603927734181540
4058.539.527337161540
4059.539.527239181840
406039.5277.539181740
4058.539.5275.539191540
405939.5275.535191840
405840274.539191840
40543926733191840
40603927338181740
39503725735181840
4059.539.527437181840
4056.539265.539191840
40473925632181640
40473725435181440

(1358)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38453824231181540
4058.540274.536191840
40593727235181740
406039.5276.538191540

39.55938271.538181540
40603927938191640
40603927637191640
406036267.537191640
406040278.537191540
405939276.538161440
37513023331181340
37533825133161340
3958.535265.536181640
35503123430171440
40604027936181740
36483324236161640
38563726731151640

38.55335257.531181540
3957.53827433171440
3957.53827433181640
38553425932161440

39.557.53426531161540
40603927834191740

39.55534261.536191840
40604028036191740
40583826937171740
39513625936171840
38523625738181740
37503525237171540
405840277.538191840

(1359)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604028038191840
405739273.538191840

39.53331217.538181640
40604027838191740
40544026340141940
40604028039192040
4059.540278.539192040
406040279.538192040

39.55640270.538181840
405940278.538182040
40594027738181940
4059.540277.538192040
406040275.539181940
40593826738181840
3955.535262.536191840
38543425733171640
405939275.539181640
40604028038191740
40604028040191940
4059.540277.537191940
40552923733161840

39.559.539276.536191940
38.55639270.536181940
38493524835181940
40593927435171940

39.557.54027137171740
40543726535162040
40533324034161840

39.5543726534171840
40553625533171740

(1360)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4059.540275.535181840
4058.539274.538171840
4059.540277.536181840
385538267.531171840
34553624831171740

39.56039.527836171740
39.56039276.536171740
39.558.539275.536171740
26422217636171740
40604028039191940
4054.536266.539171940
396039.527839181840

38.55535248.535171340
37553726237171740
32432922937171440

38.55839275.536181440
3857.537266.533171440
34492621533161340
3856.538256.537171540
40604028039161840
40603827639181940
40603927838181940
40583726240171940
24462217127151640
25412216728151440
33513223436171640

38.56035259.534171640
28362216028151540
101968333171440
27382617529171640

(1361)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32492922432181340
406040279.531181540
3959.539.5276.537181340
37603827136171440
4059.54027939171640
405939277.537181440
40604028039181740
40604028034191940
396038271.531181740

39.56040274.535181740
39.557.53927132181540
3857.535253.537161540
3856.53826437191440
3859.539.5276.537181440
31533424635181540
3354.539261.539171640
31593425433171340
3057.533236.533161340
25422619432171340
25382518837161340
30523221832171440
3758.539.526838191740
26452721034161740
38573926838171740
26433120831151640
31432720327161540
34423121632181640
36593926631171740
30433121233161640
3750.536242.534171840

(1362)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29473121932161740
28493121932161740
25492520929171640
3857.538265.534181840
27482720730141840
37553625434171740
38443223436161840
406039.527737171940
35453422535161840
33443322534171840
33432820829161640
4059.539.527937161740
32483824432171840
3053.527223.530161740
3353.537246.534161840
33513623931171740
38523826338161740
34523825535151740
36553826338171740
36463022637161740
32462120036161640
32482921234181640
28372318534141640
34423323133161640
30392619636161740
30422221039161440
31452521637161640
29392518436161940
31453222038161940
34453423938151740

(1363)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32452922039151640
37503425039151740
34433323137161740
37483423639151740
37453623839171740
37432922538171740
36483324136161740
405838272.536171740
38473724033161940
37543926333181940
31503522132171940
34493622433161940
35523523830171940
37493925034161740

39.5523826436181640
39.558.53926837181840
35413222531161640
4057.540276.535171940
37463824033151840
35453122134171740
35463522435171840
37473623332161840
395839.527234171840

39.55138259.533171840
37443321835171840
40493625438171840
40523926235171840
39563826336171940
40523725936161840
37453222133161840

(1364)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37503624735161840
4058.539.527436161940
40483424236181940
38474025830161540
40573726735191940
40524026335161940
40533925535171940
40513824937161840

39.55039247.536161940
404939.5250.538171940
405139.5261.536181940
3951.538253.536181840
405139261.535171940
40543725835161940

39.555.53826833161735
40563826432161535
40603927136171835
4059.539.526937161735

39.558.53925933161435
4048.537257.533171635
38543825332151335
405839.5271.533151635
3756.536242.534161335

39.55538258.534161435
40603927031171335
405839.5270.536181835

39.54939252.537181535
39493825436181735
33403621834171435
37373620635171435

(1365)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39563927137181535
39.55539262.535161535
38.54436.523436161635
40503524634161535
40583727036161635
4059.539.5277.540192035
405638269.534182035
4056.535264.534181935
33462721635161935
3657.537.525537161935
33493522438171635

39.559.539.527639181835
30452521135161735
405938269.537181835
38493324735191835
38553825733161535

38.557.53926832171935
39.55836267.537181835
32493322637152035

38.5522524638162035
4059.540274.537181835
406040276.535191935
4059.536261.533181935
3858.537.526439181935
31523322939171735
37543223236171835
405940268.538181835
4059.540268.538171835
405939.5267.538181935
4059.539.5276.538181535

(1366)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039.527537181535
39.55537251.536181735
3958.538262.536171635

39.558.53826633171835
38553826334161735
34533522833171635
36483724035171735
4059.539.526635181335
37453421637171835

38.53834206.534181735
37433322537171635
40573927336181935
40533526336172035
40473324037182035
40423221435182035
39513023732161835
35452720037181835
4054.538263.536162035

39.54631225.531181935
39.55334253.533161335
30462820232151735
4054.537.5265.536182035

39.552.536262.539182035
39.54931236.535141635
37503224538152035
3751.534240.535152035
3950.534248.533172035
39543425535152035
385638267.534142035

38.55331244.530152035

(1367)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.56039.527834172035
40604028035172035

38.556.53725434172035
37473323040161935
32372918733161635
38483623135161835
37523524840161935
38382620131151635
4056.53827136171735
40543626737161735
37453823634171635
38512624538161835
36562524337162035
35513225139171935
39593827339172035

38.55735258.540162035
3958.537270.540182035

38.5563326540171935
3753.533257.540171835
3859.529262.538171935
38423822732171535
37463824034181635

38.55536261.540182035
40543826938171735
36442121534171935
36463823734191635

38.558.53627039171835
38502723931141835
33522923730141735
36503423835161735

(1368)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4059.54027839171935
39.55837270.539171835
39.55939275.539161835
39.55228224.538151635
39.5593927640161733
39.559.539273.537151835
40533323337151736
39583323535141835
40603927735161835
40472723435161635
405940276.534171535

39.55031236.535141735
38.55031231.534141735
34412619833151735
37473223530161435
34503021736161835

39.55737259.537161736
40603627237151935
406039276.537151935

39.55934243.534151935
3851.538257.534161935
38503022931161935
3850.530227.531161935
32462720730151635
40604028034181835
3455.536232.531181835
39593725833181935
406040279.537182035
37453422530151635
39553927034181635

(1369)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

395839273.533181634
40584026329171735
4058.540265.537181935
4059.540276.536171636
40603927536171835
40603927333171834
38573826334181835

39.55539264.536181835
4059.540277.535161735
40604027536171735
406040278.536191735
40594027131151735
37503924636171735
40584027437191736
40574027036151935
40553724538181936
40594027234171835
39523624635181835
4059.539272.538181735

39.555.53926338181935
4059.54027839191935
4059.540275.539181735

39.55336244.535151735
39.54937254.535171735
40564027139181735
4059.540276.538181835
406039277.537181735
406040279.538181735
40564027438181735

39.55838262.534161635

(1370)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

405939269.534171836
4058.539273.536171936
4058.540273.538182035
40554026736181935
405539.5266.539182035
37453424433162036
38513725035152036
39513925832152036
39463524935162035
40533826535171935
40533726233162036

39.550.53725334162035
39.56039.527739162035
406039.5273.538162035
30413120331131734
40583827034152034

39.55537256.534142034
39533725538152035
39553725639152035
36443323634151935
34413120831151934
405939.5275.537151935
3952.534243.536152035
406039276.531142033
4058.539255.533162035
3956.536266.537151935
37553224731151835
3957.532260.529171935
39573124333172035

38.556.53225533151835

(1371)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36583525335151835
40573826133151735
40604027635161935
406039277.532161935
37543124532151735

39.559.53927532151935
38603526832151835
40604027536161835
40593927236161935
406039.5278.534162035
406039.5274.535162035

39.559.53426135162036
40603927535162035
385939273.535162034
34433323434151834
35323119528131833
35433519729181635
35423622129121735
37433823033181536
39363620031161735
35363118732141935
37523825335131835
37543625034131935
38533524034131935
4058.539.526640141935
4059.54027640191935
3854.539254.537151935
4059.539270.534151935
4057.539265.534161935
3954.539.526837141834

(1372)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55840268.535151834
3858.539.526335151934
37563925934141935
38413220034141537
30352816925141935
3758.540272.539172035
3054.527226.538172035
30573323837162035
406039.5279.538162035

38.56038267.536162035
39.56039269.537172035
406039.527238171935

39.56040268.537182035
38.56040275.540172035
40593626737171835
27522320531171735
4058.539272.539181835
3156.535250.537171935
3959.539271.539172035

39.559.539275.538171835
3858.53826940172035
33573624937161935
4059.540279.539151940
36553825834181540
40604027434181440
40523826230181440
32453022035181740
40553826633181740
406039.5279.536181740
4059.53927435181640

(1373)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039.5279.538191940
4059.539274.534181740
4058.538269.535191840
3354.53926534191440
40603927839181840
40604028040191940
34413522229131540
4059.53827433191340
38453523733181740
406039.5279.536181540
36573826139181540
4058.538271.537181740
406039.5271.534181540
406039.5279.537181540

39.55633262.535171440
4056.536265.538181440
31383320133181640

38.557.53525336181640
405839272.537171740
3956.53726637191540
39513525837181440

39.556.53826840171540
4058.53927437181440
39563725736191540

39.5603827236181540
4059.539274.537171540
37542824936181540
3855.530252.537171440
39513625337181540
4056.53927236181540

(1374)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37533626335171340
39.5573526733181640
40603927740171540
395128252.533191540
4059.539.5275.540171640
4059.537274.537181440
40604028038171440

39.55940276.534181440
39493525137171640
24452620230181440
4059.539278.537171540
405939.5277.533191440

38.55436263.535181440
40573727137171640
40593827536181540
406039.5279.539171840
34402622338181640
40483424633171440
4059.540278.536181540
4056.53827235171640
406039.5279.537191540
31382520335181640
406039.5279.538181540
406040279.539181440
40573827138171640
40604028040161540
40604027938161840
395839268.534181540

39.559.539.5274.535171640
39.559.539.5276.533171440

(1375)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40493425635171640
406039.527837191540

39.556.535267.535181840
39553626637171540
40563727037151940
405639272.535161940
40583927738171940
40604028038171840
3956.539268.535181840
39604027736151740
35412721234171740
40603927535161640
4059.539272.538171740
4058.538270.539161740
40543926540172040
39493925838161740
4054.54027137171640
405236250.535181440
406040277.537141740
40543625536161940
40593927335181740
40563525940171840
40604027940161840
39604027639151640

39.55333253.540181840
4056.540273.537161840
4056.540274.540181740
405039264.539161840
40543826537171640
40583527240161640

(1376)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4057.53927440181840
40563726939171640
4059.539276.540161840
40573526438181840

39.556.53326240171540
396038271.540181640
3958.536267.540161640
40604027940161740
39604027539181640
40604028039151540
40604028038171540
39552525033161640

39.55635255.531181840
40584027240171640

39.554.53225534191640
39.55723243.539181840
40603727538151840

39.5603126632151740
4059.52725940161640
4059.533261.540161940
39553124338181640
40604028039181540
405737272.540171540

39.55733258.535171640
39.55035253.536161740
4059.540277.537161840
4059.540279.539191840
40603927937181740
406039.5276.530181540
395839.527238171540

(1377)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604027836191740
406039.5278.534181840
40604028035161740
40523625434191640
38473424333171740
37543425034181740
40604028040181940
37492823337171740
395235258.534191640
38503324332181540
3858.539268.534171940
40604028040161940
406040279.540181640
3452.539253.536171540
3959.539.5274.536182040
40604028035192040
3759.538273.537191440
3753.533249.527191640
3958.539273.537181740
3858.538272.536181640
40603927937171640
40584027636181640
4059.539.527535172040
40604028036181940
40604028035182040

39.56038277.533181940
3659.538270.532172040

39.559.540276.535182040
39.559.54027936182040
39.559.54027934171740

(1378)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

386037272.535181940
3958.539.527532171940
39603826938191940
406039.5274.534181940
406039278.537181840
40603727237171940
39593627033161540
4059.539.527636161940
406040275.537171840

39.56039269.538181840
40603927439171940
3758.534254.533161940
3857.533245.535151840

39.55938258.537161840
39.56039272.539171740
406040277.537161640
40604027440181840
40594027840171740

39.56038268.540171640
40603927140181540

39.55735261.540181840
39.556.539.5269.537181440
40604027933181740
375939.5273.536181840
29433523538171640
40604027837181640
294034229.536181840
40604027938171740

39.55940271.535181640
39.558.53727033171340

(1379)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4056.539.527040171840
406040278.535181540
406040278.536181540
4059.539.527840181540
32503723633181640
4058.538271.534181440
37533826234181440
37533826036181540
4059.540277.540181640
40604027540181540
405039265.535181440

39.5483926036181640
40603927536171540
3958.538272.536171640
406040277.537171740
40604027540171640
406039273.537171540
40594027738171840
4057.540273.538171640
4057.539.526734171540
35563824534161640
39593925735171640

39.55839260.532181540
4059.54026935181740
35453823533181540
40604027835171640
406039.5274.540171640
4058.540268.538191640
40594027639181440
37553825733181540

(1380)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.556.53826732191640
385438263.533191540
40604027739181640
40604027738181640
38573325135191840
40604027939191840
406039.527139181840
36583426032181840
4059.539273.535171840
35583625636181840
2755.528234.535181840
3655.532249.538171840
38563626238191840
40604028038181840
40603927437181840
36543725334171840
3858.540271.533171840
375536252.534181840

38.56038266.536171840
40604028037181840

38.55735246.535181840
40593927535181840
375538266.538171640
405939.527340191640
3758.539.5267.537181640
36593926636171740
38604026239161740
39603927639161740
406039.5274.539171740
3858.539270.537161740

(1381)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.56040273.540181940
3757.53326039171840

38.558.533.5264.537171840
3858.538264.538171840
40604028038171840
34513122735171840
40604027839161640
4059.539272.537181640
3759.535258.537171640
36583124738181840
37593926939181840
3459.534257.537181840
406040278.536161840

38.56039.527136181840
3659.539270.536161740
376040273.539181740
406040277.538191840
405939.5275.539171740
4059.539.527539191840
40603927426191940
4059.539273.539161740
4059.540270.528171740
3355.536249.527181840
36463923129171840
406040278.534181640

39.55839.527535191540
38553626238181640
3659.536258.538171540
36532924037171640
3956.53826832161540

(1382)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34573525538181440
38553525139171640
4057.540275.537191540

39.55839.527035181840
39513725037171840
37413324435181640
3955.53926835171740
406039.5278.535181640
38423621540181640
375737267.535191540
395338264.537181540
4057.538271.536171540
40594027338181640
405539.527140181640
40483826239181840
38513725435191640

39.55939275.536161840
4054.539271.539161640

39.55939.5275.538171740
4059.539.527938171740
40604027939181740
40604027738191740
38473024537181640
35472621936171540
396039.5278.536171640
3755.537259.538171340
4059.539.527937181540

38.557.536262.537181540
40604028032161940
40604028038191940

(1383)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38553425638161840
4059.539.5277.536181940
37493825136171340
40603927537181740
4059.539276.539171640
406039.527839171640
4059.539.527637171440

39.559.53927738171440
40604027838181640

39.55940278.537191640
36553926937181740
34452923039181940
40604027938171940
36503624840171840
40603927837161540

38.55433250.536161640
3957.536265.537151540
36483724638161540

38.557.53625938181840
38.54132226.538181540
406039.5278.537151640

39.5563726440161540
40563826340161440
406039.5279.539162040
4058.538270.536161640
39584027439161540
38523225539161840
38502824337181540
37512822635181740
4059.540277.537181640

(1384)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31563224034181540
40593927337141440
406039.5275.537151640
4059.54027737151540
405939.5276.537161440
4059.539.527737181640
406039.5278.538161840
4059.539.5276.535151640
40604028035161540
36453623432161640
406039.527835171440
37553826633151540
40593927337161640
30513324134181840
40583927234171640
4059.540279.536161540

39.559.539273.536151440
39.556.53726138161540
40604028038151640
27472919333161837
27533021233151637
29532920832161537
36573223732161637
38553123934151737
37553124930161637
35523022931151537
27392419331161637
28473022229151537
32442921730161437
2849.527206.530151637

(1385)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55931251.535161837
36543024036171637
30513021032151537
25482919729161637
37563023435191637
38472921330181537
28422518930171437
35553123932181637
28482920329171537
29352017525171637
39583425234171537
40573426036171437
35442821337171637
3255.530218.536181537
40583526337171637
32373320232181537
4059.537266.536181637
38433123233171537
38543524934181637
40593526740171437
34513621330181537
37513422235171437
29472818933181637
30362118330171537
3757.534244.535181637

39.55531231.534171537
38543023334191737
405837267.536181637
4059.539.527440171537
3751.534250.537181437

(1386)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

355631.5238.533161637
35383020232171537

39.55739270.537161637
39.55235249.534181537
34433120333171637
28483220035171537

39.55635249.539181837
3856.536242.535181537
36583324136171437
30453119532191637
29452819535181537
38533223635171737
3657.531251.533181637
39583626336171537
36533323635181637
34392819834191537
33523021837181537
4057.530245.537181437
40593625834171637
405839.5270.537171637
37553223735181537
34532920931181537
37553223336181437
38583224328191637
36563124431191737
4059.54027539161837
35533121732181737
36543023332171837
38563625932171937
4058.532245.536181837

(1387)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31502822132171837
27422719332191837
39523122934171837
4058.540273.538161937
35543324235171937

38.55734253.535181837
3856.53225235171837
39563024236171737
3855.531241.535161737
406039275.536161737
33423019131151737
30423019432171737
39452923033101637
3752.530227.534191837
3348.531210.535181837
40593825534181837
33432618433131837
36432922331181837
4053.53325333171737
34443120433151737
36433020335151837
38442820735151837
40553325537181837
32433020131121737
40593927237161837
405939.5265.537161837
33422719432151737
4055.535263.534161837
38473022535181737

39.558.539.5267.536181737

(1388)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37513323333171737
34523022231151637
40583525637171837
4058.539271.536151737
34512521631141837
3756.524229.532141837
36512420730131837

39.557.53826034141737
36573424532151737
39592924435161637
35542721334151637
27482719230131437
406040278.536171737
32532820433161337
36532922635161837

38.55829226.535161637
32532720534161537

38.55630235.533161537
36532422233181637

39.55230228.539151837
38502823037161537

39.555.52824439151637
4057.530242.535161537

39.558.53124535161637
37563124037151537
4059.538267.538161637

39.559.540274.536121525
39564026036141426
33583322535131626
3456.535247.533151827

(1389)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31543122933121625
32533221332141526
3857.536262.533141727
35362018426131625
33493423828131526
29512419734171527
32543422133161526
33473220035141626

39.55534253.529131526
34503121133141626

38.556.53725133131426
33543023434141627
38583626634151827
3856.535261.537171627
37523525736121725

39.55537268.536131625
27513021932141526
4057.540260.536151627
26472418329171827
24442218232131725
32502921331141626
32513221934141526

38.5553725536151627
38.55536238.534121525
33543222034131626
39553826334141526

38.55639266.535131624
34502721531141625

39.55438259.533161526
395239256.531131525

(1390)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37482821832141825
34443023028141825
33513121530121825
39553625128151425
33523623830151826

39.55637259.536161626
3757.536259.539151826

38.55835260.537141724
40563925037131624
29492520932131825
3557.534244.535151726
33553523436141626
395938.5269.537151524
3351.533207.531121725
32533321232141625
37543025335171526
38503323227131624
3353.533240.535131425
38573325237151626
3657.533253.538121524
34533423334131525
40574026937151726
31462419831131625
38573525636141525
30392718330141625
37573325037131525

38.556.538268.539131426
39.559.539.527738141526
3857.535248.533161626
406040278.539141526

(1391)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35502921734121623
3456.535248.535131624
4057.540271.538141625
3857.536260.538141526
35573625139151726
38583926137121524
32523023030141625

38.558.53726137131525
38.55937265.538151826
38.559.53726432121624
38583424739141525
3858.537266.537141726

39.559.539275.537131624
39.558.53826338131525
3958.538259.538141826
4059.540274.539141625
3959.539271.538161525
3958.538267.535141525
37573324937141425
40593726738141525
34523222927161626
3255.531237.531161826
40604027937161626
35583122938131624
406040278.537161625
36533624937161526
40604027337171527
406040277.538181527
4058.540278.538151425
37573325237171626

(1392)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36583826729151826
36583523829171827
30532920128161725
36543425430161526
3252.531214.531161427
3758.536262.532161625
36553225330161626
3456.533239.534161527
36563524633171626
3255.535222.530161526
395838271.535151626
3355.528213.534171626
3756.537258.536161626
3858.539265.535161827
3856.539264.533181627
37524026035171527
36573625334141625
3657.534240.532151625
3855.537259.535151626
3658.536264.531161527
3356.535234.532171627
3456.536245.533141525
36583725735161626
33543322833151526

38.55838267.529171627
3954.537261.531141525
37593826637161626
38554024537181527
35573225131141825
3657.536222.534151626

(1393)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30533522530171627
26503220029161526
3456.533238.525171426
3958.539272.536161426
36583726030151526
38583526636161626
37533525030181527
29483721635171627
36533623632161627
3857.535265.535131825
35523422526141825
34563623732161826
3757.537261.533171627
38573726936181627
3758.537265.537151925
40593927738152026
4059.540277.537151626
3956.536260.535171827
4059.539273.538141925
40563825936141926
40603927636151827

39.557.538267.536141525
4052.536238.535151826
40543725034161927
40603927437151726

39.54537225.534131926
38.55038242.537151926
4057.540266.535151926
405340267.536151726
3953.538248.537161927

(1394)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29403318630161427
406040277.538151527
3854.53925235141525
4057.538.5269.533141525
34543023329131526
36573023831171627
4056.540260.533161327
38583426238121525
35513322934171526
32533321533161326
25472418325161427
39573425633141425
36593425128161626
3855.534247.534161427
385634255.535151625
28473019928151426
36563324533171527
4059.540275.532151526
3756.534245.532151526

39.55937265.535161626
33542722033161626

38.54539244.536151640
40584027236141640
34373021634181640
37413921430171540

39.55137247.536151540
3957.539271.537182040
40504026736171740
37493523537151840
40463825136171540

(1395)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34453522836161940
39443724536161940
39553725036161940

38.54537249.536151940
395939.527334151740
33493823433161640
39543825936141540
36493223337161440
37503624937181640
36503424138151540
4058.53927440181640
38513523938181840
36483322136161640
3759.536254.540161540
385938269.540161640
38443921933161540
38493023235151640
38453921830161440

39.55737264.538141640
37553624038141540
3855.537250.533161740
38513623835161640

39.550.53724935181540
40553826035181440

38.55636260.533171640
40583927139161540

39.55737264.539151640
38503624738151540
4055.539263.539151440

38.55134245.536161640

(1396)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39473424033161840
34543523735161540

38.55835263.536161440
32503323034161640
29402920833161740
38503323935161640
33442720735151840

38.552.53124636151740
33342621335151640
36432721433191540
37453123534181640
385639.5268.538151540
3853.538260.538141640
37493624932161540
36553724534181640
37543625140181540
37473524832181640
31443120732181540
32453221534161640
37473324334161740
35452622434161540
3553.526239.539171540
34513323638171440
3454.535245.536171640
35463023233181640
406040278.539181840
36513223135181640
39553626036171540
4056.538267.539171540
3856.533259.535181640

(1397)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3855.534260.537181840
38.54335239.534181640
40604028039171740

39.556.53626534151740
37443724235171640
34583224738191540
395538265.538181840
33452721434191640
40584027138181940
4058.540271.536171640

39.559.53827237151440
3558.532241.538191540

39.558.53726339181840
36464024730171640

38.55633254.539191640
4059.54027439181840
3656.535255.536151540
33563324438161640
375533.5259.537191740
40604027738191640
3958.536262.538171940
37593825838191640
38563624538181840
38483724629171540
3756.533249.538161640

39.554.53726038191840
37582824735181740
38583425339151640
38583525838171640
39483725228191840

(1398)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40603927434181640
40593927236171640

39.55832262.536181540
4058.539274.537181640
4059.539274.537181840

39.55130244.534181640
39.553.53224837181640
34363519924181640

39.55127228.536191740
40604027836181640
40584026739181740

38.55434237.537181840
37493422837181640
39573725237171640
40534025337171740
38503624536161540
4054.539249.537151640

39.558.53927236161540
35403221134161440
38583926236161640
38422522535181940
30412319331181940
34372721135171740
30442521535171740
38463823732161940
3859.536261.537151740
386040277.539171940
37493724133171740
39583927539161840

38.557.53826137161940

(1399)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55840275.539161940
37573926739161940

38.55539.526438161940
35403523138181940
40553926238181940

39.55737264.536181940
3855.538263.538151940
39583927338151940
3954.53827138151940
37472823032151840
33453422836151840
38413723831161740
34563624531161840
3955.539.526137141740
3952.539261.537151840
35503724533161940
38493824931181740
37493124635181640
36393120734161740
37423123433151840

38.554.537259.537161840
37453323937161840
38583926535151840
34432821835161540
3956.53827037151740

38.55135254.537161840
38543725837141940

39.54437241.533161840
39503824732161740
36362621033151740

(1400)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38444022233151740
38563625435151640
3647.535228.533161640
405438265.538161840

38.55839.527335181640
4059.539267.535171540
40523424836151440
4057.53727033171740
39543224636161640
37463022335181540

38.55033248.535171840
36472721934191640
37432722134181540
37503023836171640

38.55839.527431161640
3654.532238.537181640
38542823738151840
3859.540275.536171640
38383722734161840
37403822833181640
39453023634181540

39.54939248.535171640
3657.53226233191640
35443324133181640
37553624833171540
33522922734181640
39563926132171640
31483221733181540
37523524931181440
3856.538264.534181640

(1401)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3656.537267.535171540
375837268.536171540

38.55335261.538181840
35463122637181640
36533024230191640
31542622830181640
4059.539.527635181640
38583626535171640
3755.534248.534181540
3658.537265.533191540
38553725638181640
35543623932171640
375539.5267.540161540
35563825140181740
3656.537249.538181840
36563825638171840
33483522537181940
3655.537262.536191440
385938271.539181540
3955.538263.539171640
33503623939181840
34473822934191840
34553925834181640
33553624338171740
37503022233161840
35523123440171840

39.5573926840161840
4056.540268.540171840

39.55237253.537161540
38.55435249.534161537

(1402)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4059.540276.538171437
4059.540277.537171336
38463023534151535

38.55036.5245.534171436
34422820034151534
35442519234131634
34383520230161734

38.552.53524234161735
39.558.54027637171735
39.55839.527539161737
38472621639161638
38492923038161638
31452719535161338
33383018733161738

39.550.53625537171738
36483422938151637
34552521134161635
3953.533245.537161635
33472521931171635
37412621930151635
38372920427161435

38.54829227.533131436
39.5442921338141435
4058.539266.539141536
40453623739151734
40513223837151736
40413423234161735
40413022832151736

39.54837255.535181637
38.54329226.530161537

(1403)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39543626134161737
40563525836161537

39.54026205.533161637
4056.53927032141637
39442722531141637
4058.539267.536141537
4059.53927638171537
4058.537267.537171737
40513324133161737
4059.537271.537171737
40593626833151735
35472320531161637
1618368.532161736
4057.53827136171636
39593727333151535
30492220232181335
34502921631151035
35513324132151235
38563625431161335
406038272.535161635
38543023737151436
28462218926151136
29492320327151537
3858.535261.528151436
3956.535242.527161336
4058.538.5271.5311712.5714285736
4054.536240.5291812.5738916336
355128219241712.5763546835
38513725334141235
36342318728161435

(1404)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39492923227171334
38.54730231.528161536
40513425430171436

39.554.53325033161535
39.555.53826731151435
39482621830171435
34342217424161235
36392620025181235
4056.53827137151537
33332818027171637
40513325133171536
36422521031181536
39412822531171536
4059.540277.535181536
3959.538269.535161437
29332116729161435
406040278.536161635
35392620225181335
40493525029161735
37543224932151534
33452421730161535

38.557.539.527234161536
35492622333161736
33392319626161636
31362212932161638
40573725932151636
406039.5279.5361414.5714285736

39.557.538269331414.5738916336
375636261331715.5763546836
31452821830161936

(1405)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32422419429161536
39.55939.5274.532171535
39.558.539.5271.533161536
30453021024171335
39513625429141434
31482822527141334

39.559.54027833151534
34422720831131534
35473324228141535
36553725737141437
3856.537264.536171537
30342118431171337
33513224736171437
25372119535151437
34533525535161337
26362118534161236

39.558.53927132161436
38.559.539274.532131337
37383621528161337

38.54336243.530121437
31382720931161236
33413321734141236
36382220033141034
32492322732151235

38.55035253.536161436
27392520634151337
38443625031151537

19.581287.535141036
393430223291412.5738916336

39.55740273.5331615.5763546836

(1406)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

385637263.533131636
32403523031131136
35373422330161235
34393422729151334
29363020030151135
37563926532161334
31463223630141134

38.558.539.5275.531171435
29462922031121335
406040278.535151235
30423222735131737
32473022932141537
365839269.531141438
395639.5265.532141438
35432522131141438
27432921032141438
32513324328171137
29423022630161137
37473324729171237
405939.5273.533161437
385035242.533161337
31412421934161436

38.557.53827335151535
3650.525235.530151535

38.558.53827035151534
39.55838268.535151535
406039276.536151837
28392120428141636
254025204291515.5714285735
365536257291614.5738916337

(1407)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

314530226311613.5763546835
28412721929151435
30482822330161336
27462421827161435
31522524027151535

38.559.54027533171436
34452122229131435
38453323930141535
30463423235161535
3857.535255.534151635
3858.538256.530161536

39.55939270.533141638
39.556.53726235161638
38.54932241.531161438
37492421730151338
38553624932141638
4055.53825935161738
39573624933151537
40583826431161537
405739272.535171537
405839.5275.532161435
37543224833151536
38553225036151535
37433823230121634
3756.536257.539161434
3756.536248.537171834
3855.536259.536161634
37543424531161636
18241610732151635
315132236301711.5714285735

(1408)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55737260.5301615.5738916337
4057.539276341714.5763546836
3057.536250.533161636
24522820527171436
3959.538275.531171434
3156.532239.527161234
3056.529216.527171435
3252.534233.529161434
3456.536253.529141236
31493422925171336
33573826332151536
40554027133161536
39553926637151638

38.559.54027533171538
38.559.539274.534171637
274535212.533141337
30483421832151337
38553825933151337
38483622933171236
4058.539277.533151436
36503424534151436

39.55139264.534141336
39.54534232.531151336
40604028034171734
406039275.532161234
405939.5276.534151234
4058.540276.534141334
405739.5275.537151235
3953.537254.534151437

39.55438261.534151436

(1409)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55339.5265371513.5714285735
374933223311513.5738916337

38.54535225.5371413.5763546836
38483823638151436
37443523834141237
38493825437151336
38483724734121436
3956.539.526638141637
4059.54027938151636
405739.5274.535171436
4055.536260.535171436
38523523231141536
36453020336141634
37362820033141236
38433322838171436

39.54732244.538171536
4056.539270.532171436
38443423938161337
1814149638141337

38.53833224.538161236
37543324337141236
3657.537250.534151236
36392419831161235
37432921034151237
40563826234141334

38.55033248.532131334
39.55738265.5341513.5714285735
404035228271613.5738916335
395040246331714.5763546836
4057.539.527339161338

(1410)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40493223233161336
40483524834131334
40393223133141237
31383020537151537

(1411)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30432720834161637
33382419435192037
36553023735181837
3856.529247.537181837
36503123835181838
29382619736181436

39.558.53727140191539
27332217735161536
26462318935191537

38.55537261.537181536
38.55039245.537181538

00000000
30362818235171837
39543625337191739
35393822938191739
4058.536265.537191839
29382518431181639
33333420231171638
25362218233181338
35493424439171336
38553525939171539

39.557.53927040181538
3857.535265.540181539
3356.530223.538181336
28362518536181336
406039.527940191439
31362719035181339
40553825736171436
33353320131171636
39563224239181436

(1412)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26372519439181336
26362417735181336
355332250.540171537
39553625337181338
33402821331171536
37503826039171337
38513625536171639
27422318233181639
406040278.540191839
32413221634181739
30383120034181637
26412920133181637
34443120933171438
33403021432181538
34433523233181536

39.55235257.534191538
395336254.535171536
30403120733191537
36413321833191539
33443320931181638
38473725434161738
38453623532171737
405739.527436181539
31423021234171736
35523524335181636
36443023735161436
33383120432151638
36503523632171736
32513624634171736
4059.539277.535171639

(1413)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30363118528171539
3354.535258.535171537
30373219030171537
23373018931171737
34503021530181538

39.55839270.535171636
23463120232171536
30423019429171736
34423321132151636
28382718331171537
22393119532171736
2952.529235.535171536
25402620132181737
3053.534250.532171538
34363519424181736
406039.5278.535171739
24382618732171437
27472820129181537
35473121730171637
30523824934171537
24493221936181437
23412719730181437
27392620140181637
32423021433181537
27482822231171837
33523223931181837
30503522835161737
27503424031181537
24412719929191436
25402619630181436

(1414)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34373722829201836
39.55838274.532181436
34373722833171838
26422820034181438
915109735181437

3254.531249.535181537
20302014020101027
25473222132181537
22372518832181537
4059.539.527833181438
29352221033181636
33452823634181436
24523324229171338
29392322133191538
405839274.535181636
4058.539.527640181436
29372522234181337
405839.5277.535181739

38.556.539270.532161337
26352221028171439
324330238.534181637
40593827432161437
325535261.534181537
374231245.535171538
31463424031171837
405637266.539171439
38502925338171437
38513325336171737
3456.54026839161537
30382919831181537

(1415)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604028036181637
40594027735171837
33473723539181337
24412719333191737
34553925232171738
35503825134171638
38493124739152038
34533425038151935
34563222834141935
3857.539262.537141635
34423722331161935
37573926236162035
4059.53927538161835
37542823533161835
35472820833151835
38563225336152035
3854.535256.535151935
39573526637152035
37573626136152035
35503322135152035
38563424637151835
33412919733152035
36553524434152035
3858.53927237152035
39603827137151835
37543523635142035
37533123337152035
36513523137132035
30423020636141835
38573725839141935

(1416)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34553322738141635
34382919534141835
29412818832141835
37493725633161735
35503322834152035
38533724935152035
37473422934141935
36483223133161935
3556.537255.535162035
35543623728152035
33543423637141935
38573926937161835
36493323039161835
37483121837142035

37.5523725536161735
36513822727161635

38.55233256.539161635
38493623332142035

38.55840270.535151935
38513322831161935
35463120430161935

38.55639265.532161935
38.558.54027240141835
34493623134152035
38533823532131935
37483923930151935

38.557.53625731151635
34494024235121835
37543524634131835
36503523833151735

(1417)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36442621630151835
38.556.53826334161435
40594027339141935
36443221333152035
36483623131161635
39604027235161535
36543623933171835
38543125238172035

38.554.53826238161935
40604028039171735
406040278.538141935
37543323537141935
37563526133151935
36533224035151935
38593626738151935
39593926940171935
40604028038161935
35452520236161935

39.56040276.540161735
39.55638263.535161835
40603827240161635
4058.538269.540141535

39.55637257.540161735
34403521327161935
39573225636161835
3452.532233.537131635
35403521927161535
38553524230151735
4057.536269.529161735
33513122929131935

(1418)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37493323028162035
36373822729151935
35463422733141635
30443322133141935
35463422527142035
39533526128152035
37393822327162035
36553424230162035
37553525031162035
406039.527734171935
38553826633152035
3857.536256.531152035
40604027836162035
4059.54027736171835
32523223828171935
29442820625122035
38503124031151935
31442820434121735
34543224131121735
38573826540122035
35493522735152035
40563927134131735
38513624435161835
405438264.540141835
37533524140152035
3958.538267.540131935
34433119929172035
38443120732151935
34373522427131935
35392820328151635

(1419)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39563726832151835
3648.529228.534151835
38483123233152035
35473423433172035
38563525538151935
37523324237172035

39.55132248.532151935
3649.534238.532141935
35453221427162035
40473822526161935
37573524034151835

38.54638224.527151735
40593827138171935
38543524534161935
37503623435131835
34513122131131935
35483422430151935
29513120434131835

38.558.53926233171935
3857.537256.533161935
39583325233171735
40593827036161835
36533824632151435
37553724432171735
4059.54027136161935
39493823826171535
31513319428141735
37482821837151535

39.56039.527538151635
405839.5267.536151635

(1420)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3955.536254.536161635
38.555.53425531151635
4059.540277.535161635
38543324131151635
4058.539271.535171635
40604027736161435
405839.5271.531161435
34453121733161435
33503623835171535
30392919628131535
39524024139131635
395538258.535151635

39.5543825431141535
30523221831131535
37493423432141535
3757.536262.535141435
32483222431121935

38.555.53725333151935
38.55739266.537141935
30423220330161835
36553725334171835
3956.537250.529171835
25462919728131835
33493120229141835
37503523035142035

39.559.53626336151735
39.55737257.536141935
38.55634254.532141835
38.556.53825236131935
3958.539263.536151735

(1421)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38543224632131835
38.55734259.532141735
38.55834251.534151835
3959.539270.536151935
31542821329141935
395939275.536151935
36573224236151935
3553.533232.536151935
40583726838141735

38.55835247.533151735
40573726336161835
4058.53927536171835
40593926837161835
36563724139161935
33483321835161835
35473320932171935
37523522739161735
39583426436171935
3656.536250.537171935
3858.536242.536161835
37583625036161835
40604027936161935
405839.526136161835
36553522434161935
37563723535161835
34443019837171735
35503220634151735
34502820235151535
33492920133151435
406039278.536161835

(1422)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38443922631141735
35433221134141535
36473623538151535
36442720633171535

39.556.53725937171535
28362317832151435
31413319735161835
38473223032161535
36393020732171435
35533322632171535
38573625536161535
3856.537253.533161535
38434022032122035
31412818232111335

39.5553826633161635
37503423230151435

38.55436257.534171735
3956.539.526836152035
3757.53726837171935
35432518727131735
28362618027121535
31433121829141535
38453424339151635
31423020832141835
32443121830131935
33433720024101535
35502821134141835

39.559.538271.540142035
36573625437141935
30382718130121935

(1423)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

28382417331141935
29432919529121735
28392518134121835
31472319032141935
4057.537263.538141935
32533624335151935
4056.537261.540142035
38503023840131935
29432819732121835
35532923737121835
4056.537268.539141935
4056.537264.539151935
28442920629141935
4059.54027640142035
40563926740151935
32483222532141735
31473423039141835
28432920233131835
4052.540251.536141835
34523222134141835
30472921031131935
32502822939132035
405935267.540141835
32533023234131735
28482722133141735
31462621235141635
26472820132132035
38593927239151835
37563626040132035
37553124940122035

(1424)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3655.537256.539142035
40553826537152035
39573726239142035
37543625137152035
4059.540276.540161935
40573726740142035
4057.536264.540152035
4059.540271.540142035
36593726538152035
37563425038171635
33543525137172035
40604028039142035
40604028038172035
40583927437152035

39.55839.527137152035
39493123932132035
40573826237151740
4055.538260.537151840
4058.538271.537151840
4057.537271.538161840

39.55430250.538161840
39583626739171840
3956.532239.536171840
40583726939171840
37422920433161840
38562724739171840
35422419333141840
37383421431181840

38.55637252.537151840
4056.53927337161840

(1425)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604027638171940
36573724233171940
36513322436141840
31483021336151740
37512921237161840
36542723635151740
37542722432151840
33553823636151340
32573823333151340
3157.538222.534151240
3658.536237.534151340
36583724135161340
406039273.534151740
36603623837161440
34323818928151440

38.556.53825038151840
37573924537151840
3951.538247.536171240
40604027837161640
40604027738161740
34523721536171540
3459.537240.537171240
38603927239161740

39.557.53926434141740
39.55939.5274.538151840
35583423632171340
34583423738171440
37573924131171840
31453121233161340
33513221130161340

(1426)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3753.534243.537171340
38533825936171640
36543825538161540
36553522934181740
38573826538161740
3752.538254.535171440
385438.526440171740
40574027440171740
35503222234161340

38.55436256.536161340
37523323538161340
35503222033161240
36523623933161340
3755.537262.538171240
34493523335181340
3655.540270.537171640
385839.5273.536161840
35573625035151640
31363419031161740
27413219832161240
28373018331131240
27363018535151340
29473021036161240
30473021139161340
34513423835161340
32462920133161340
28412819630151340
32413120432151340
29403420331151340
3052.537229.532171340

(1427)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33363520229171440
32403221032161340
20302014020101040
34423121333171240
34513623435171540
32463021938151440
406039271.536171540
3959.540268.536171340
37543925838171640

39.559.538.5274.536181640
24472719033171640
33483422030161840
35523422135181940
33513623834171840
37563624737171640
25452618338161540
26492619630161540
4059.539.527533181840
3759.539.527338171840
28553821737171940
35503221336151740
33483421235151840
29523122137171840
4059.540276.540161940
3859.54027540171840
29452519538151840
32493121739151840
29422919038161640
38533825234151640
31493021031151740

(1428)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.558.53626934161740
36553022735161740
38553224433171740
35523121833161740
36533123935181740
3954.533245.536151640

39.55837267.537151740
40604028037181740
39553525129181640
40583827137181640
4057.538270.534181640
4057.53926937151740
4057.53325938151540
39583626334151540

39.558.531259.535151540
37573425332151640
3956.534253.536161740
31412520127111432
34423021130121234
38593926928121333
4052.540261.534161636
38412721630121633
35392620329121335
32392618724111234
33392518829111335
32392417829111333
28402519028101433
30402619127101436
406039.527935151531
37583324431131434

(1429)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4059.53727034131434
40604027733141432
26372217330101235
40603927733131634
40583324634141534
35482722331121435
385939.5268.530131534
29382517831111535
375229248.531121235
30422119332121031
38563325531131434
40554024730121534
4055.538266.535151332

39.555.53726432151535
39.55438261.532131333
4056.529256.531131636
34432120830131134
32362218627131232
34442119828141235
27412218326131235
35402219928131232
33442220328131229

39.55536261.526141332
38.54727222.530131235
38.557.53526529151234
35472221229131237
37512421226151434
38552423629151333
36522322027141133
34442119926151236

(1430)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36512422125131732
39574026634141434

39.557.53226034131335
4058.535266.531131433
40583926627141534
4058.538261.531131333
3852.528239.526121233

38.552.53424927141434
33472320627141234
36532522731141233
40583426129131335
4058.537269.532131334
4050.530245.532151235
38532723330121332
38513122825131635
3855.529245.532131435
4057.540267.531151432

39.559.52324934141234
37562925025131233

39.55834263.526141534
38483023224131533
32512922825141535
29402118322121533
39482422027141434
29452419123111534
40533524532131334
38522721931111434
395339.5260.533151533
40543925432151534
3857.532238.526151833

(1431)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3858.53826032151635
4059.539.527134161634
4059.540271.533141435
4059.540274.534151733

39.556.53623733141233
38.557.53926634141335
395839.5267.535141433
34583524530131632
36583625427131535
32472820226121732
3750.536228.525121433
34493222026141733
39584026733141736
38513524128131534
37523424024131633

38.559.539.5265.533151533
32473421628141534
35453420922101732
32403519624141535
36563925831131634
37523824630131735
40583725830141433
4059.54027532141435
3758.539265.534151433
39583825932121735
406039.5275.536141536
40604027628131632
3957.539252.531141633
385039243.523131533
35493724523141333

(1432)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33383118725131335
39583725930131235
35532722328131334
38553626029141432

38.553.53726123131435
364735238.530141235
36502823225121235
34453321927141034
33492321925131033
3653.535239.522121233
38563926831141135
37543725727131135
36553023923131535
3756.531236.526131334
36532321724131634
39574025333161535
405439.5263.531151331
38563024930151433
39553325930131535

39.5513325032141534
40583827031151435
27382517924141434
31382318024121635
405739.527532151432

38.55139259.532151335
28363319726151034
39543826133141635

39.55732256.533151632
3955.538264.531121634
36483423333131232

(1433)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33543123927151334
20472720428121333

39.55632248.530141034
39.54633237.533141234
3750.539252.531151235
38493623726151434
38483823832101434
36513825330121535
405739.527230131133
38533824628161332
35443121530141235
33412620129131232

38.5563726329151335
40554026934151133
36453522726151435
39563826435151733
39553826529141034
4055.539.526727151334
31412919227121332
37553726030141235
33463222224141333
33462822028141335

38.5533625630141235
39.55835261.534151035
40574026931131432
4059.537271.533141332

38.55238258.531151734
37553726033151233
30382719231131133
31382719028151234

(1434)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3853.536.525833141035
38503825432141032
36473824231151034
38493524633141133
34463522930141234

38.55231241.534151134
30482721129131335
38563525434141234
25462218524141434
29492118926131236
29432318630111433
38553225233121534
3952.535256.534131434
3853.536265.535121533
3853.535256.533121733
32522821828141634
36462821531111633
31442719129101534

38.55838262.532151634
406039.527735131637
39583625931131633
38593927034121534
37472923331111633
29412720128121233

38.55740260.533161634
38574026334151734
35493120533131634
33512221732141233
31492520030141235
31482921232121334

(1435)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30473021525141434
28472519827141235
37533224229141134

39.55837253.532151535
35532721227141534
38593825834141535
35582921732141533
3957.540254.533141534

39.559.539.527637131633
40573927232121335
35552822729121335
35553022830121335

39.55837266.530141333
38553723530131633

39.55740269.534141633
39.557.54027533141635
39.55538242.533141534
36503223127131034
36513024329141135
26412518324131134
38543926734141433
39533725629121533
4059.539.527636151533

39.55739.527035161635
29443222732141435

39.5603927329141336
40604027630141333
34422921033131636
3656.539261.535131132
27502420630131134

(1436)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36573626129151233
00000000

39.5583926933151433
35523524832151436
395539268.530151434
32463323827151233
34543524726131234
3555.532245.527151433
28442820525101033
28463322125121035
34473523128121635
40604027735141634

38.5593927434131534
3952.539255.533151333
3551.537256.533131434

39.55637257.531131433
39593927033151534
40553926630151633
3849.536241.529131234
405940275.533151433
4059.536265.530151534
3652.531232.526121334
35493724533131634
4058.54027634141635
4049.539264.532121534
4046.538246.535121335
40583926833141532

39.554.538263.532151233
3852.536253.533141433
4059.539266.535131433

(1437)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3855.534260.535141334
38563626634141335
39543726235151433

39.55438260.534141534
39.55638265.536141433
38533725933141433
37513624334131233
37513624129141234
35473223035151434
38574024836111736
4056.539266.533151335
3657.535254.533121433
35563324328151432
34463122437151433
405538263.530141435
23362318331131133
3857.540268.528151735
38513524931151232
36512520125131035
34403220631121233
40584027634111533
4057.539274.534151533

39.55736254.534141433
405839.527534141633
35483021532141235

39.558.539.5273.532131335
39.5553826433141235
4056.538268.533141333
4057.539271.533141333

39.556.538269.535151435

(1438)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32502721625111435
38.555.53825834121435
39583826429121333
3853.539256.527131434
40583626531111533
37433423831101434
405839.5273.532131234
25433220228111134
37514025431131335
405839.5272.534151634

38.55539250.532121435
37564026231121232
34553921530121433
39553523832111432
40563726132131534
405839.527033131435
40543926632131233
3955.539257.528131334
4055.540262.529131433
37473020427131435

38.55237233.531141332
39574026634161733
38532821929131333
35462720733131235
31503520520131233
39532922930151236
40483022426121332
40553423929151534
27463319627131232
4055.538250.527131336

(1439)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40594027325121134
395839.5251.534141434
40483625035141232

38.55233232.536111335
40584027133131534
40593926835131534
4047.532219.535121335
39503825933131633
37483725234131634
405839.5273.534131633

38.54332231.531141335
405840270311515.533
35493121634131432
36553222431121333
3956.539251.533141535

39.55738265.535121337
39.558.539.5269.532141535
39503423333131333

38.55535248.529131633
4056.535263.532151633
3959.53726830131634
4058.53827133151734
40573826934141635
39543626325151433
3958.538267.523121336
39563826425131134
38563826224141034
38583425426141033
39573626727161034

39.5604027528121035

(1440)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406040279.533151334
37473222629131035
32403019820121133
31463222524141133
36453121920121033
40503325236171940

39.55137261.539182040
405238263.532171940
40473625632171840
40573926935181940
37443022530162040
37513124530172040
39543425230172040

39.556.53626634172040
39.552.52924332182040
39423223629172040
40563826532171740
4059.53827034171740
31462620529171440
34462721727161740
35482922732171840
33442421432161740
39442922332181640
38433023336181740
38583526532181740

38.55437249.537171740
38483825137161940
34513624735151840
39463624433191940

39.556.53926838161840

(1441)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.553.53826640161840
36432923240171640
36503224438171840
38463424940181840
40593927640161940
3352.535240.540161840
34483123139181940
40604028040171840
39533826240181940
34503524537171840
22443121237151540
4059.539.5278.539161840
31543324137171840

39.559.539.527740191940
374634245.540171740
29402619638161440
4057.53927238151540
40583927238161540
4059.540277.540161440
39523624639161440
33503023638171640
3855.533.525236171640
37472621637191640
34523023138171540
3251.528221.539151540
27422518934151340

39.558.53826738161440
4059.54027936161840

39.55438268.538181840
394833252.538181740

(1442)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40563926740171640
38563124939171640

38.5523525638161640
35543124336171540
35503723938171640
406039.527840161640
38563425040171540
3855.53826636171540
40604028040171540
38603927540171640

38.559.53727040181640
3959.539.527740181740
3857.538267.537191440
39594027634171540
29543824839181640
26452919936171540
3659.540269.539161640
4059.540276.538171640
25512519940181440
38593826938181540
3957.540270.536181740
2956.531230.535151740
40604027937171640
4055.537268.537171540
31523123436181540
37523524335171540
34383221536151340
32372119235161540
40553926438171640
40523926437171340

(1443)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55732254.535181440
40493425038171740
30412420135171440
34362520637171540
405837269.536171540
3556.538253.533171640
40503925633171640
39533325635151640

39.54634245.530181540
39463524734161640
4059.538274.534161840
406039.5276.532171340

39.557.54027034161340
27463021332161340
38393022834181440
4056.538248.531181940
40593827134161940

39.56038274.532181940
395036261.535161840
37373422735181940
39483623632181940
4053.538256.534181940
4059.540277.538181940

39.54938255.533181940
4059.540277.535161940

38.558.539.527536171940
38.54938225.528181940
406039.5279.536181940
40594027635181940
29473520727171840

(1444)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3449.536227.530171840
4052.538267.535181940
38533223934181940

39.55538261.533181840
39.5543926432171840
39.55539259.535161740
38.54532236.536171740
406040279.538181840
405940277.535191540
36523425038151640
40513224331181540

38.557.539.526732171440
405335.5265.536181740

38.553.53625637181640
4058.540275.539181640
406039.5279.535181540
40604028037192040
405939.5274.535181540
3856.53626137181340
39472421135181640
38512723135181640

39.54727236.536171440
39402322336161540
4057.530252.536161640

38.54428217.535171640
3150.532211.536161740

39.555.53626335161640
37513323836171640
35543224135171440
35523123636161440

(1445)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36543224238171340
38.55639261.537171340
37543424435171240
406039.527538181940
4057.538267.537181640
406039.5278.537171640
35543625337181740

38.556.53726438181640
39.55436255.536161640
38553525737161640
32513222734171640
3756.535259.535181540
34523323536181740
4059.539.5277.538191640
39493824638191340
33402120335161440

38.54435241.535171440
33453022331151240
37463424232181340
406040279.535181540

39.55432254.531181340
39563426433171340
38543125034151240
40583627136121640

38.55438260.533171440
4057.535254.530131440
4059.540273.538171440
37432622433171440
34552723032171340
35473422933161340

(1446)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38553926039161840
37493725035171840
36503525035161740
3854.532244.535161840

39.55739270.534161540
4059.54027437171640
37533323336171540

39.55635263.537171540
4059.53927737181640
36553724839171740
4052.539264.538151540
375839.5267.539161640
26422619130141540
3859.53827238151840
3859.539274.540161840
4059.539.527837171740
406039.5276.538181540
406040278.538181840
406039.527939171840
4057.539274.539171940
405739.527439171740
405739.5272.539171540

39.55939.527137151540
39.55639269.538151640
39583825838161840
4057.539261.537181740
405239.526037171740
40544026936171740
40483926038181740
40383924038161740

(1447)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32353220638161440
34373722238161540
35403421335161540

39.55740273.537171640
4058.540274.538171740
405940277.536171840
40564027337171840
40594027537181840
4056.539268.533181640
36523123130141340
40594027739171740

38.55038246.538181740
38503824136171640
36533925436171640

39.555.53825636181540
4057.537263.538161940
38553424931161740
40593526638171740
405839.5264.535161740
4057.539270.539181740
38533625737161840
31462619830161740
34472120034151940
38522121631171840

39.5604027740191840
38472521532171840
38543324833172040

38.5563826938161940
40583726137162040

39.552.53325339161940

(1448)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38503024438151940
40603927740161740
3958.539273.536171740
39562222031182040
36422320434171940
39573426337141640
4059.53927637151640
38563926135161740
406039277.540171740

39.55638267.536171740
38553525835171740
35543425432181440
39493724734171740
33443123435171740
38513325036171740
4058.539266.537151740
406039.5274.538181640
36513124638161740
4059.539.5278.536161740

39.55940273.536181640
37483725437171940
40513525537181940
346039.5270.540181740

39.557.53827339161840
30462722732161540
40402721935171540
33433221935181640
39513424635171640
37583325837181640
30443020935181540

(1449)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039.5279.540171740
3659.539270.538181640
406039.5277.539161640
406039.527939171640
40584027439171640
29422521033171640
33512921933151640
38584026733181740

38.55738268.536181340
39.55940276.539181540
40603927738181440
406040278.538181740
33583724938171540

39.56040268.539181840
39.55740269.534171840
38563224436151540
4056.54027439171640
35473522435171440
36463623337141440
38553826934141640
37523423836161540
39583927036171540
34502924232171640

39.55838269.538171640
39552823635171540
405839274.540171640
38523626033161740
29373019836141540
294734.5211.537171540
37553526039171640

(1450)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37533424939171540
3053.535239.537171440
3058.531233.539171640
406039278.540171740
3959.53927738171640
30423422736161540

39.559.540277.538151640
39.559.53927640181740
34453623834171640
34513724235181640
385539270.536181640
37513725237161440
38473324237161440
31403321935171340

39.55738268.539181540
38553726334171340
38523525938181640
36463625038161540

39.55739273.539181340
36573825737171540
4058.539274.535181540

39.54835242.532171440
28392319334161440
35462623438181540
31443123038171740
25422719039161640
29412820039161640
31512522837181740
34503325036171540
30503022735161640

(1451)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29462421034181740
36452922432181740
406040275.539181840
40573726840161740
32482621636161740
38503524739171740
406039.5277.540171740
37553625936151540
354939.5247.538171740
31482820739171540
4058.540277.540191740
3957.538270.536161740
27452419934151640
32513021637171640
3649.535244.540171640
396040278.539171640
405839.5265.539181540
33473824036171340
39553724736171940
395538.5256.538171740
37483925034181840
4059.53927137151840
4059.539276.540171940
34533723937171640
35463222935171640
3958.539.527039181840
36513725431161640
3955.538258.531171640

39.55439.526337171640
39533123935171540

(1452)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4058.538260.539161640
38544025735181640
4056.538.526537171940
37544025737181840
40604027940181940
4059.539275.537171840

39.559.539.5264.539171740
34472520639171740
38533324437171640
38572825639171740
35502221535171840

39.55637257.539181840
3956.530235.539171640
32572420838171640
3556.537245.537171740
34473221836171740
40482924039172040

39.559.53426039171840
39563726038181640
40604027739152040
40583226138181640

38.54831235.538161640
39483623838181840
4059.539275.540192040
3957.537265.539191840
40604027940191840
4055.539266.538171440
40603927438181640
3955.535257.534181540
40603927637181540

(1453)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33503022332171640
4059.53827335171540
3857.530244.531181440

39.557.53726536171740
4058.53727235181640
33592923331171540
40604027831181540

38.559.53426734181540
4059.53927737181540
38593825535171540
38603826835181340

39.55937265.533181540
36563524331171540
39593225131161540
27582420325151440
40523625636181640
40473023038161540
384834.523937181640
4059.54027636181740
39523324737171640

39.555.53625738171740
39563224038181840

38.55433240.538181640
38422720937181540
40533424835181540
37423021231181440
39452622637171740
40503124237171640
4059.53927540171840
39453222839161740

(1454)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604027739161740
31402718432141234
33512619437171634
31532719832171534

38.55737246.539171738
3157.532214.534161634
32502820632161338
4059.540279.540181838
405740274.539171838
4056.537262.537171738
35452818733171434
35482920540191534

38.55433227.540161634
4058.538271.539181738
3956.538265.540191538

38.55834236.540161738
3752.535225.537181738
38503222434181734
37422721233151634
40503826636171738
31372719034171734
31452721835151636
3851.53426036181836
36453223133161838
405540271.537181938
33483422632161734
32413421335171434
40553826636171738

39.55137253.537171534
40563827034181836

(1455)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

405739273.537171936
40563826938171938

39.5563827037171738
38.54736240.537171838
4055.539270.538171538
4058.539.5275.534161234
406040279.536181438
28472921133151234
38583927133181538
34513423831181438
36553725538171334
31533725326171538
29462720231151238
3958.53927336181538
29502921126181134
3656.536251.536171334
29383119822161234
31473122432161336
25422518326151334
3857.539264.535161338
28493421427181234
33543724830181338
31402619431161634
35502823535171934
4057.538268.535181838
34432419336151434
38522722234181836
4059.536269.540171936

38.55934258.536171838
32472821039161636

(1456)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039.5279.540181938
32432418738161636
4059.53927740171738
406039.527939181938
38553023934161834
31462920635172034
30493120636181834
32452620733131738
406035273.539181838
36462322332181938
3856.52625130182038
37552924432181938
3957.523243.527182034
3857.527253.532161638
36532121031181838
26502017929171734
35552322233161634
29502219831171838
32472119832181536
406039.527938181938
33422418028161736
25442117925181836
40604027934182038
40532723234181934
31482019128171734
36502523430181834
33462620429161434
35512921431161534
34543222832161938
36532821433182034

(1457)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38533023033152038
37572822933181934
34502519735141834
32452919429161534
28523120233181838
30462721234181734

39.557.53626636161738
35582723835181936
39563125734181938
35542922534161834
40604028036181936
33513221534181934
38573122633182038
31513221832161538
28392618325131434
31473021135171534
29563022133151534
33522922038171534
30452719732161534
32472721334171434
385136.5244.527161334
31473321736171538
29412518835131536
30473322835171636
27443119331171534
28412819531171534
405738269.531171534
36503624435171536
34553725335181436
35543725936181538

(1458)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30453021936181638
405937.5276.534181838
38543524237171634
4056.537266.536181738
38453423036181738
4049.534244.536181738
38503825036181734
40593927636181838
405939.527739181734
31472921039181734
28503321634161534
31472521536181736
31502922036181836
35483222237181634
37473523834171734
38493524639181838
32513522832181534
406040276.538171636
32443120732181636
30433220132181638
34433120836171438
406039.5274.536181738
39503221936161534
39603927039171738
39593927039181738
406039.527640191938
3859.537265.536181738
4058.535262.538171638
29502920434121534
396039.5270.540181838

(1459)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

395939.5247.536181734
39593825839171738
30493121030161534
37583724838171638
29462719025151634
3757.536245.536161934
33492920228151936
28462719034151738
31462720531161736
38593125136171838
39593826536182038
3558.532245.534171938
34493221834171934
40583927336181834
3856.536256.535161934
32442719830172034
36573325036162038

38.558.53526336182036
3957.534262.536182038
3757.531249.534171534
39583326036161738
31512620833181734
33532922630161734
39543125036181534
406039.527736171534
34452922134161938
39542923636171434
406040278.537181638
33442419036171634
4059.539.527736171738

(1460)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36492320034151736
36523122134181636
40603927836171538
32482919732161538
29472618731161634
37553024234151634
3958.536268.536161734
4057.537266.536181534
3953.536256.537181834
406038.5276.537181938
38463222733181938
395738271.536171934
34553323333171634
4059.539272.537171938
3953.533255.538181834
31432720633141734

39.5583627034181838
39553626336181934
37443221333151534
405838275.537181938
4056.540274.536181534

39.55938273.536181938
33463020635181634
34473521834171634
32473019733141734
3956.53927133181734
39443724333181938
4057.53727334181838
37523625134181938
40583627034181938

(1461)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3557.536260.536181834
39.557.53726837181734
39.558.53727137181738
3557.537261.534181838

39.558.53927534181938
37533424829181736
386039.5277.536181837
3752.535249.529161738
36543323626161736
40583727332161835
39553626832181838
38563426125171736
32523022734161737
406040275.531181738
29562922723161636
32553624127161536
33512922635151635
36583525630181636
40604027731181635
37512924029181738
27502720124151535
32552822831151536
28512921831181534
395738268.530181637
35542922726171635
27452720122161536
32482720526161437
3858.535258.521161737
36542622929161436
38503324533171735

(1462)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34482721630171837
32492621532171636
4059.539.527737181936
37503724233151338
35443321933171337

38.54334230.535171437
34383220331171435
38383021334171435
30362218129161338
33352218033161337
32442919837161435
32453221428161335
38443622835171635
34423021333161436
38523723934171438
31352518934171537
28362117829171338
26372317431161335
396039.527735181736
27362617825171434
33503523328181635
34443020929181433
30332417930181534
395237255.536161836

39.5543425336161837
38522721228141936
35523022834151736
33482720924141736
39493224025121636
38502521927131836

(1463)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55329245.536141737
405532252.530131736
33513123322151736
40563225726161936
40543725930171738
39553625630151838
37503525240161637
35543524532171538
31483322128151436
27513222128131536
364934.5246.540151536
33493423330151736
35543525140161637
38533726032141838
385134.5241.538141638
38543625439161636
40604028038171839
39543826538171739
34453122738161636
29392820936151736

39.55940277.538171639
33393223632161636
30333020424151736
4053.53927138171739
40604028038171739
40604028036171839
334632232.538151736

39.55640275.537161739
37483726136161639
26362619136161536

(1464)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36443323837111736
40604028038171839
39553725330161836
38502222728171840
395936267.534171840

39.54629223.530171838
29362117824181840
35332117620181840
35422221328181840
405232255.528181836
24332115221141336
35342118426161738
38553325732161838
34422419222161740
40604027528171640

38.549.53023224161740
34422620024171736

39.55532256.526161636
34402119524151638
405939275.534182038
4055.536264.532181738
37462823030161640
405938264.526171838

38.55130221.520151536
39.55434247.530171840
35462420420161740
31352116722161740
20342415120171340
37423021536161836
34342117122171838

(1465)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33322117120161938
33382117626171738
36372820128181840
34352117622171540
39513626028171736
39443523226171736
37462520228161538
375232232.522171738
37442219024171736

38.55131222.526181736
39553024328171536

38.55734263.532162040
3957.53426726171940
38342117120171840

39.559.539.527836161736
33372218226161540
39392521830171738
4056.53727336171740
40442622621171638
37402322130171640
29352218122171736
39553526736161636
34422419428171540
355328.524532171740
36433023734171636
37372318836161736
38402722434151638
39483325236171736
385133.5252.532171736
29382417920151740

(1466)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38573226134151740
36533024722151938
37422321328161736
35352018020151436
28392219524161638
36443522126181638
29452819626171736
35453222226181740
33403321530161738
24362218322181836
25322516020171838
35553324228181838
25422918521181836
29513021021181836
36573725826181836
30402719521161840
406039275.532181838
40603927030181838
32573423126171838
29462620224161840
26472819821161840
32483120822161838

38.55938266.526171840
406039.527628181736
33563422526171738
40594027536171738
35473623230192040
26403219520181936
29433421424181936
405939.527730181936

(1467)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

24413319122181840
29393019720171840
27332817820181738
25332215824181938
25322315622181938
406039.5279.530182038

39.557.539.5273.530181940
29493422626182040
34543925628161936
38523826228172036
25332617520161938
405839.527730152038

39.54639253.526172040
4059.539.527630182040
405939.5273.528191940
39533725526171938
27412920326191740

39.55939268.536191940
36543523830181936
3959.538265.528161838
38423221826171936
34523523830161740
405839.5270.530161840
31403018326161838
4057.539271.530181940
40523925230171936
31342817526151938
32382718026161838
40594027734171940
34463122830172040

(1468)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30383117922131936
27382616626151836
40523525532171936
35513023330171938
37513321230171836
37513422530171836
3857.535245.530171840

39.5594027532181840
3953.531249.530181740
3754.531.524432181740
38462820930171840
3449.528204.528181840

39.55938269.532181838
38443222432171838
34372218528161736
38473120528171840
3857.534263.528181840
34352417726161638

38.55227234.530181838
40553526130181836
33422518830171636
31352518726171536
32382219320171740
32392117626171740
34402218622171738
33352118924161736
31352217020181638
33352318926181638
38452822228191838
38523324332181738

(1469)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26402317628181736
28432419328181536
28392116726181536
20302014020101030
35442420530181740
38443323128181740
34463022130181840
27332115722141640
27342116326181440
29422419534171738
38513324534171836
32392219430171838
3953.532244.532171836
34422520134151738
26322016421171536
25342216522151540
26332116926171540
4059.539.5273.534161738
4055.53826732161738
37372519924181636
39432522224171536
34392319222171536
30382218623151640
40543725328161740
38453423628171640
40523925126151738
29362318021151636
38322218526161636
28392319120141738
4057.53727328161636

(1470)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37422419722151536
40583927232151636
4058.540274.530161538
28352217022161540
39604027426171636
35452722521161738
32412219622161638
33472922426161738
35382421220151740
31362318824151640

39.55938269.530171740
38422822424171540
39523624836181538

39.55537265.536171838
38.54936244.534171838
4059.539278.530161638
39423423732161736

39.54134234.526151836
23322216920151736
396039.527638171840
406040279.536161938
39553726436181740

39.55636264.538171940
405638270.534181736
38523424530171736
38513424826181840
39553626332161640
26322117720151240
35352319924161538
33362419426161638

(1471)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

28332518824151736
39513223824151736
24342318421161436
26352418523161538
26352318421161638
37433322521161738

39.555.53726732181740
4057.538270.530181740
3855.534257.532161840
30372220026171436
35422721922161638

39.55536260.526161636
38463123528171636
31442521030171638
38523725528161638
406040277.532171738

39.56039277.528171740
35472822828181436
34382621128161538
31402419320161540
32382619928181440
31352519624181740
32442720424171638
31442720826161438

38.55737263.526151836
39.55737266.524151838
39573626324141736

38.559.537264.526161738
3958.536263.526161840
33472720020181840

(1472)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55736260.526151836
33462621020141836
36483122828151736
35432922526171836
30512619821151838
32492621025161838
30332016220131438
32492520322161640
36553023624151840
35512920324141840
3858.538269.528141936
34442820424141938

39.54834250.530151836
39.54633237.532171838
38462320824141836

39.55930259.522161838
38482223022151740
406034270.528151840
33462220522141636
4059.537273.530171736
3955.528250.534161736

39.55829247.528161838
39582524922161738
3956.527241.532171840
3956.525248.528171840
39502323028171838
406039.527934181838
38532121934171736

39.5583226632181738
38502422422151736

(1473)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4055.527254.528171738
25452417228171340
3157.531246.536151337
23452517029171434
39573626336141537
37502819633161534
28472720131171437
25432417429151437
25382215828161440
27402316829151340
27442316830161240
25382216026151434
23392416026151234
24432116129151337
25432416629151337
23442416527141340
26432417727171237
32553222231171334
28472218629161640
3652.531235.531151237
28432517930141234
29422117127141540
2750.532220.531161737
26502919828161740
28462418827161437
27492519727161740
32582923330161837
26432317525151540
34553022632171437
27452418428161834

(1474)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

27512519526161837
27442418626151840
2752.524192.527171837
27512519527171840
27432117225151537
26332216128161740
30362517830161837
32383218831171840
405438263.538171934
27402718532161837
25453118636171740
35423221637181934
385339266.537182037
36443323137181940
38463923136182037
38553825638181940
37463322136171937
35453723435182040
28423219236152037

39.5553826238171740
395739265.537182034
37403722434181937
24392016833171840
24392519235161837

38.551.537257.539181840
32513323936181837
36463323540181840
29563624739181840
26472822234181837
25482419234161840

(1475)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29432621340161837
2653.524217.538181840
27542622840181837
3157.53725740181840
25402317836181837
24402317534161740
30492822340171837
24422417738181840
32593826740181937
2858.529225.536171834
2755.528214.537161737
35593926938181934
29593123138181934
25573021233181837
2557.530215.538171840
2755.528210.537181837
3558.534248.540171940
29573323940181837
38553425039161740
2758.530222.534181740

38.5583926940181837
29583023140181837
2658.528219.534171734

39.56040278.540181837
38503724939171639

39.55637270.539171539
38563624439171538
38553324332171538
32473321134171538
31403219534151439

(1476)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4058.539275.538161539
40523525037161539
33493522637161538
39533525237161538
36523223533161638

39.55839266.536161639
33503322533161539
25382417230161339
38583725837161639
29362118228131438
38443022438171639
29442518829131438
25382117029151339
27472720333151538
38553425137121539
35373020030161239
34392720232161439
37463725138161438
27342617330171338
34413121533181339
37443624637141439
26382217728161339
39503725536161339
26372417029161239
38423323537161338
39473625232161438
33383422533161438
30392919234171338
38483724937171439
32403019633151238

(1477)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40573727035171438
32413421935171439
37443523233151638
40594027839161639
40473223235161738
33402920033141339
32373120031141539
33393020534151439
32463623637161636
32392819033161638
29372118329161638
39383222334171539
28402718930151439
29462821230161839
33452922133161539
35452920732161738
40593827539161739
38473724836161639
4056.53927235171639
25382117632161439
24402819733171438
37523724331161538
37493222631161839
31413221035141639
33433120229141638
34443220432141738
32483222233151839
23442617432151638
2653.531212.536161639
2754.525214.532161739

(1478)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3257.531252.534171638
32363619427151539
27513322734171638
20352415831151538
2851.524191.534151539
3450.537237.537171638
27492218930141638
20343417029141639
24352617529151538
36503425034161539
23412517329151539
25543021031151638
4059.54027939171839

20.53421155.527141239
24422418134161438
24502517733141638
25512620237161739

39.56039.527337161838
28422819729151838
38422921730131839
38483122633141738
27412217828151639
23342216726141439
38573825737171739
4059.54027739171839

38.555.54026836171738
35422619429171638

38.55939.526936161739
405939271.533171839
38473322834171839

(1479)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4046.535241.535171738
405739.5267.535171839
3247.530209.536171938
385939.5272.539171839
35513224039181739
35492721830161739
31442418827141839
30432218927141639
35393520028121638
26452317630161438
34442319731151538

39.554.53825438161739
37532923638161639
24392216434141239
28392216532141439

38.54333222.534141439
405839.527438181739

38.55532249.536161739
37492421334161739
405739.5269.538161739

39.54931235.540161739
405938266.538151638
3956.539266.538151539

38.555.53726138151639
39553123738151539
34472219536151539
32452218631151438
29422117932151538
34402319236141439

38.555.52522438181539

(1480)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3456.529237.533151538
30502718833151338
29442217330151339
29362116526131339
32413219328151538
30422218029131338
37563625538141639
39583826438161839
30392518132141238
37593725437171538
33462919430151439
31442718428141438
34573525133151639
33502820229151438
32542621931151439
32503022634151339
30472719731151339
29372316929151338
31432819131131438
30472719425151339
29492820230151338

39.56040263.533141638
3756.540250.532141538
31453619028131439
33403619824161538
27433019231131338
38533825034141638

38.55539.526336141539
3657.53926735141539
30372416827141338

(1481)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31382717727181138
30403719024141738
23392416930131339
35413921026151739
24352316327171439
32443020632171339
25452819931171238
26533221128171439
2852.536225.536171538
405939.527737171539
3151.539212.530171539
3248.531219.530171438
4058.538269.536181538
32423020328171338
39553926437171339
30383019235171538
29372820233171538
32382620434171438
30342117828171339
32362719232171538
405939.527136171538
36413422335171539
3956.536262.535171438
38512922734171438
38443123432171639
31362619126171439
30342418026181339
29332117528171339
32442519529171438
36423121032171339

(1482)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30422019531171539
39.55236248.537171239
33543323537171139
34503121234171238

39.55234226.533151338
4057.540269.536181538
4056.53626737181339
32442418130181138
32562623034181238
3355.529226.536171338
25372216630161138
40604027835181639

39.55939274.535181139
38583826738181538

39.55639266.536181239
29362818027171239

38.553.53325234181440
4054.533262.535181539
32402319629181440
35383821936191538
36432822133171640
30422720932181340

38.55840271.535181639
3857.538257.535181540
29332117430161639
3955.539262.538181540
37513925838171440
3956.539268.539181640

39.54931241.539171440
32422319333171539

(1483)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

364927.5232.534171639.5

4059.540277.539181640
33372518730181439
27392217625151340

39.559.538275.535181640
35543325236181339
31392921330151640
406040277.533161540
37533726035161640
23312116324171439
33372820430181540

39.554.53926639181540
32433023036171540
26392620130171540
36523925235181440
32442820832181639
23302014324181339
37503224935171540
26352217530151239
3956.540271.540161740
27342319533181340
30383020135171540
3956.537260.537181840
3856.536256.533181640
34372521336181440
33413122836171439
35473524733161539
334734245.532171740
40604027736171640
395440268.537171640

(1484)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

22372217027171540
39493926437171740
25352117830181439
31483123736181639
37493625736181640
25332217230171740
4059.54027736161740
23352217629141539
30392820028171640
40533726436161639
34452220531171540
34503625234161840
36412620734151440
38412420633141740
32412419932171539

38.55034245.535161439
30502722837172040
4057.54027638182040
40543726439182039
32382418229151939
37422821936161940
353828205.534172039
29342619128171940
35503022437182040
32503523940172039
27452519827171839
27342116830161940

38.54834.525340182039
31422119732172040

39.55439.526335171940

(1485)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37422420133181840
24322115629151440
34382320634182039
3654.529236.538182040
1217129235182040

36.54831239.533172040
36412518631151540

38.54928233.535161740
35422419931151639

39.54933240.535171539
39.5563726935181540
40593927135161539
31372417135131539
40543525935181340
4056.539.527134161540
34423221637161539

39.552.53024338161540
38512522535171440
3747.53021733161739.5

39502922536171639
31472618930171539
404934247.534171539.5

37502923234171640
3955.53827237171740
34382920735181639
32423519632161739

38.55232236.536161540
34363120833161440
405839274.538171540
33413722835151635

(1486)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

405839.5276.535181539
37573926834181639
33553825531171540
385839.5268.534171539
24352617431181439
35393722533181640
375639.5259.534181540
364939.524435181540
365039241.532181539
27362117128171239
3552.539265.534181440
30353318826171440
25342917233171340
26322816730171539
37493825432171539
24323117228171640
30503422832171740
406040277.537171740
25362517532171439
3348.536237.535181739
26412719731171639
38573726634181740
33462922933161840
26362418132181639
31402822334161840
405739270.536161740
33403221734171739
405739271.535171739

38.553.53826733171740
40543726634181740

(1487)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3857.539.526933171740
28423121030161739
33543425134171839
26382518631161839
30513222731171740
4057.539274.535161740
27422820133171739
4056.538269.535181740
35543725635171739
4056.539.527235171740
36513425228161936
35513323224161936
34503624422161834
32453321024151938
31462922320141638
37523425130162036
27502620820131538
365134257.524161738
36513021420151938
37523123522161836
39583426526152036
32482820920151636
3752.526231.520161836

39.554.53123320151936
39573225928162036
39573225824151836
39443324628151836
27432618224161536
3957.537272.532161934
32362918728181434

(1488)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4058.540278.536182034
00000000

40513824630161734
39553725830162036
40563726630161838

39.5533826332171838
39.54931227.526161938
37462918920151636
39503522920151636
38503221724161736
36413120222161934

39.54326196.520151936
40604027932162038
40604028032162038
4059.53927532152038

39.55638268.530151738
3957.535268.532171736

39.55437253.530171734
37512622124181836
395738269.526181938
3955.53827032171838
3950.537252.530182036
39543725930172036

39.5583927330162036
37372318922151836
34443221620141938
31313417820151638
38422720522161734
20302014020101034
3846.526224.520161936

(1489)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39442521820181936
35492421726161736
3447.524214.520171836
39503425524161838
38503324628141936
39463324326181934
38483825426141836
38463123426171536
38473222926171536
35482922024171536
38563926338181832
37593826836181834
36593526238161836
3457.536236.522171638
33422719420171628
405739.5275.540171730
30412621430171432
37432822530171334
36422921530161436
36453123330181838
385739273.536181728
3756.536263.536181728
36543725236171628
31432619628171328
29422719128171230
3755.53626436181436

38.55938275.534181836
26332417220171836
38402923132181836

38.55135257.534171836

(1490)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38453020732171838
38.55639.527140171836
38.54430222.534161832
3959.539.527340161836
34413021234171638
37392923330171830
396039.5276.540171840
35482923526181836
37442823822171738
395939.527736181836
3959.539.527636181838
29402419622181636
3959.539.527840181832
37493625530171836

38.558.539.527634181832
37553826534171636
29422419232171638
385638269.536181636
33422520036171534
33482422136171738
3854.537258.536181736
38573927036171734
4059.540279.536171736
4059.54027940181836
32522722338161734
33412420928151638
31462221028161638
29442220234161536
25352216528161534
33462720530181634

(1491)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

405439.5269.534181736
34442421728171730
33492320532181732
3956.538269.526171636
25362717120171430
39553525430171634
35513424930181636
38513224026171838
38553425024171636
35462721426171736
36483423432171836
34442619726171736
30352517920171936
38453023328171836
34392218220181636
32412319920181734
34362519322171734
38382719020181836
40604028038182036
37573625824181736
37542824120181836
34522924728191836
3453.528234.520181730
38533225636171730
36492924128171736
33463021428171536
39493323420171336
37493424630171636
36443122122171636
32432519426171432

(1492)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32472819820171632
39.55939.527432171536
32432619220171636
38563725328171738
3858.538263.526171738
39583926532171738
29383120732171538
36513223628171736
405840276.536201736
35463322732181734
3452.532240.532181734
32493122632141534
3453.532236.530141536
37503724537161536
31423019833141434
35513322937141536

39.55336263.536151436
32472821535141134
40594027937141336
38473523035141436
36513624235151534
38553826036151336
29372717127141234
29452919431141336

39.55737268.538151536
27422317629131336
36463022635151634
29513221133161636
30463221435161534
30423019333141336

(1493)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

28463121735151434
28493120329131536
37573526039151636
39603927236151534
29432719129141336
31462619731151234
27422418630151236
406039.5275.536151436
4059.539268.535151434
28483019731141236
27453118530141334
26422217030141236
405539262.535141336
28483220831131336
26422417529151234
33463321036121336
29412918430131336
28442518730141334
32463020234141236
22422817932141234
34473323234151336
25443218529151436
27442318132121536
28452919934141434
27442618432121336
3957.540272.538151534
35493623436151436
406039.5277.536161336
27443318934131234
29392418731131136

(1494)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34523724236151334
38513825336131336
24443318925141334
28443219632131436
29463219532151336
33453221932151236
30463220430151334
26432818633151236
31463421332131438
27423019531151334
36432522636141336
28352616929141438
32392719034141434
37422922438151536
34453121432141334
33473222433121436
33412921033151434
28382817730141436
37433722628141536
31403320833131534
32383121035141434
29322416230121436
35432921233131436
35392820732131434
33392819430131536
31413020530151534
37453323031151636
33383120933151634
35493524037151634
4058.53927338161636

(1495)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34392820532151638
39.556.53927337161334
406040278.537161236
37473624736131236
4058.538269.537151238
25362918334151334
31402819735151236
30382818933141234
28443120533141436
28372918235151338
39543425537151236
35423121536141234
31413021334151234
4057.536266.537151336
31553022335151234
38523825536141232
27382717330151234
35553224436151236
36502722035151232

39.55434249.534141234
27403020135151236
26372519135151334
31482319730151436
33442520432151236
40482623633141234
4054.527245.533151136
4056.53826931141234
38472622536151236
37513222635161234
4056.53927132151336

(1496)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406037275.535151034
39583625435151136
38432620632151234
35532322333131136
40583827238151236
28452318532141436
33472419929151634
31462419433161536
32462419730151530
31492220430151632
35502221933181730
40583926636181636
38573225036181536
33542621328171830
3656.532235.532171832
3856.536253.536171830
32463120731161830
35553324331161732
3456.529235.537181734

38.557.53526033181734
36573625834181632
3454.532216.531171734
38553324535151730
4055.535260.535161836
31532419930171834
39553626635181832
31452720332161734
31492620028151530
3654.528231.531171730
33552923226161630

(1497)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33542621934171732
33532821728161630
38543023535171730
33552822532171732
30422919833171836
3855.538253.539181736
32472920934181630
405839.5274.538181732
32412819533181736
32392719129181734
28382818028181632

39.55639265.539171830
29372819238171734
27422718936161436
34473121636171732
31382819236171738
38443123139171830
30443319932181632
385034.5237.533171736
37563724539181730
35432620437181632
3451.532237.538191834

38.5553726539181830
395838.526839181836
29472820634171730
30482821735171534
3857.532257.537181732
31553324437161732
35543425735161734
3357.534256.537181636

(1498)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

27442920734181638
35512824040181736
33462822139181632
32422921139181734
3956.537267.539181736
28432720432171638
27463021939181734
26382418329151536
29402519732171534
26442419832171636
31432520433171536
38543125437181732
34543624135151738
39533624937151738
36493423234161538
35463422731161537
3554.535.524733141538
37453222030141437
37484025236171638

38.54831223.532151537
36463122132151538
36483422633161538
29413320330151538
39463522834151638
37513523734161438
37413322234141438
35523624334151537
35543725234151437
30402217434171338
3955.537259.535161537

(1499)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3954.537253.536161738
3753.534239.536171638
34442420436171838
35422318933181738
3752.531251.536181838
34402519431171838
30372518533181637
27352318032171638
33432720034181637
35442722234181638

38.54128214.536171637
4059.540277.538161838

38.54427220.536141838
38472722937181838
36453020437161737
40563827137171738
32452620937171837
33442721736181837
35362521036161838
4058.539.5274.536181838
38422420134181838
37492823037171837
35362419432151737
24412618234161537
23382417026161437
26372016628131438
3459.533241.532181438
20302014020101028
33502721432171338
3758.539265.534161437

(1500)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3753.536255.531171437
25322116225131337
4056.539.526537151437
37522923934161337
40543926635161537
33492621035171437
406039.527934181338
29402218732161337
37533925733181438
28482219530161237
40604028038161838
39573726736181538
24362217732151338
40604028035171438
26402320133181538
25362118430171338
29472621634181437
25472419331151338
406040279.535161638
34522922636161438
24342116730171237
40564027136171438
37512923536161337
24352217032181438
26352618334161438
35553525336171737
31372518731171537
30532821435161337
29492621431161337
30463022132151337

(1501)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

25422519125171437
26422419329181537
31493121232141437
34553324829181537
25332518330171538
405639.527131151337
24362518536171537
25332317026181538
4055.539268.530171438
35413021530171338
32362117625161338
31452520931171438
4058.539274.534161638
40604028035181538
405739271.533171438
40604028033171138
28532521529181437
25452219131171238
406040279.536161538
29472520828161438

38.5543526331171438
38493425730171637
38472221532181437
3355.525231.534181638
32552622430171738
34542422030161538
25372116929161438
33512320928181638
33512421530161738
25512118730161638

(1502)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

27492120229151538
36592224931161738
31552521130171638
3657.526242.531171738
25452117928131738
37592725833181638
27462318427181738
34532622534181638
26462520232161638
32542520730181638
24432518129151538
37583524735181638
32542220429171738
30442319330161638
26492519132171438
27442317832131538
27502520033151638
26462418732151638
32552823034171738
33522620934151638
38583023137161738
314726201.533171438
26502419334161538
28502320335161638
24402416634161738
2552.522182.534151538
34502319936131638
29462319034141638
26502318932161538
30542520532161738

(1503)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26542219635161738
27502017332171538
25492018034171538
28502020732181638
26472119931151638
29502119433161638
28502118933171638
29402318432161738
28482018031171638
30472019231171638
30512320333151738
32563124734161738
31492019434171638
27412218532161538
26502319230171538
32492020431161838
31542322035171838
29522121134171638
30512421131141638
28532521432161838
35573926637171738
34553023036161838
32502320733161638
28552320333161738
29462518832161438
25532220329161638
27512420229171638
27422118129161838
34572523834181638
38563926033171838

(1504)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30552622131171738
33552220931171638
25452017728151538
26532118527161638
32542723635181638

39.556.54026836181838
32522119031181638
3359.53926537181838
27502018729161738
31522119833161638
37563625134181838
36573625133171738
32532320731131638
3857.536256.538171838
34493322035181738
37513424738181638
28432618335181638
28422618432171738
405739273.539181738
34432519533161738
33492921936181538
32563323536181638
34503624038171638
385839.5272.537161538
31493421936181638
33442620839161738
4057.54027640181838
29412418333161638
30392318031171638
38543925739181538

(1505)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31463121034181738
39573926738171638

38.558.53827037181838
3754.532248.538181538
33482922232191538
29392518632181538
3859.537271.538161638
385837270.537171638
29412918229171438
29432919129171638
30473222837181738
30392718629161538
3757.535255.538171638

38.559.53927236181638
3858.537270.538181638
29513221533171838
4059.539.527539181538
4058.538273.538181538
31422819029171338
36533023537171838
37533524738171638

38.55237243.533171638
38443021137181938
36593725338181938
3758.538271.538171938
40603627639181938
37493123536181838

39.56039.5276.539181938
39.559.53927437181938
38.55739267.539181938

(1506)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

27332617029141538
38603827439181938
29362920436161838
39533726234161938
32383020735171938
34443322936171938
40604027939181938
31433021837181838
32453122333181838
33413021533151838
31382819931171938
3457.533254.535171438
36573526240181338
24412118129151338
4059.54027839181638
27392317728161538
31482420534181638
21332014930161538
4059.53827638181638
34512823837181538
32512723237181538
32462421432161638
3552.533246.535181638
34493123735181638
35523024835181438
27512320331161338
29532421833181538
33523023736171538
30562322935181538
30512320131181538

(1507)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

27462420533161638
30533022533171538
27522620931161638
27452820933171638
26422618835161638
25432419027151638
34553225034161738
34523124633171638
405034252.537161638
27513123136171738
25472720530171638
29482621632171738
29522922731161738
31533424532171638
29412520831181638
254727.5210.527161738
27483222732161738
395939273.535161638
3256.534255.535171738
33522921234181538

(1508)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4057.537266.538171338
40563225037171538
32442819334161438
36483020633161538
33522920936151538
26492818935151438
35542922534171538
30543021338161538
37533021836171438
3656.533242.537171438
29472718832161338
32502820236161538
4058.536260.537181538
4056.533241.536171638

39.55335241.539171538
4054.538257.537171538
40603927738151738

38.55032230.535161336
39.55939271.537171338
39.55525234.528151236
37592825535141534
3756.529239.537161534

38.55829253.536161536
39.55934255.536151738
30492320130171638
40573726533171634
395837270.537161534
37552723137161634
405938273.539161536

39.55834252.538161434

(1509)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

405839.5271.539161536
38573624639171436
3957.533.5259.536161834
37543224234151534
3555.531229.530161332
40573526435161340
28382919127151336
4059.537268.534171632
405933263.533171834
38532823032171536

39.55727235.531161634
405834259.534161638
3657.532245.537171840

39.55524231.527161240
38532521228161640
35552623235161536
36522522333151534
37522522137171436
30472619529161632

38.55324227.529141634
3454.525228.529171532
38532924433171736
35502420933151640
28532420932151636
37522322226171736
37563324925161640
36552722234141740
20302014020101036
3958.535258.536171940
3757.529236.536171836

(1510)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3859.536261.536161940
40603526434181840
29532319531171740

38.559.53626535161940
4059.536.527436161836
36563123632161836
34582723530161936
30543022133171736
38532823933161736
3656.530236.532171836
3054.526219.533171736
34552620030151838

38.5593526435171938
30542822132161938
40603827036172038
3959.538272.535171840
406039.5276.538151640
40604027938171640
39553726637171840
3856.530217.532181732
40583827436171838
36553122434151538
34542721731141538

39.55637265.535171838
39.558.53726934171638
39.559.538272.538171938
40593827438171638
4058.539275.535171838
3958.537263.534161838
3856.531256.538171636

(1511)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.5583726935171936
405937.527033171836
3857.536263.533161540

39.55939269.534171840
3856.536243.536161640
37533323835161540
32303517222141832
33533022429161332
35553023933181532
34552524328151332

39.5593927236181432
33493321937161332
33533023834161332
37543625032181632
30462520832161132

38.555.53024032151432
36543222832161332
29442318430151332

38.55739263.536181536
30542720928171534

38.55534242.536181434
34532822129181334
28532420530171334
31523021930171334
34553122131171434
32553123334161334
37563424640181934
2556.531209.532181834
3858.538259.533181834

38.55939272.537181934

(1512)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37493020434181934
3757.535244.537181834
33553523034181834

38.559.539273.536161734
4059.539276.538181834

38.55939270.538181934
31542920132161934
27493018930161634
3557.532232.534161934
4059.540276.538182034
4059.539.5275.538182034

39.558.53827236182034
26452418530142034
34543222834181934
32513021532161934
3857.536256.534161834
40593927539182034
32542721036181934
38593826440182034
29523321137161734
40593927639171934

38.55133218.540141734
36553624939161934
4058.539.527438181934
40593927240181734
28482519934181534
34553022332141834
30463019332141334
26392717132141434

39.556.53826439181834

(1513)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39573826238171834
30443020631171834
37573626540162040
36533424038141940

38.556.53826738161840
38.5553826437161836
3857.53626836171539
25382719937171339
27362419434171339
22332115629161339
23392118335171339
25432419430171239
32353520228171639
40583826937161640
40604028037181640
32353421034161339
325136254.536171540
24352117834161339
406039.5279.534171439
40603927536171440
24472218331151439
37583725937161839
40573426134171540
22452217733171539

39.559.53627135161440
39403524338171540

38.54933241.538161540
40604028039181639
405940276.537181540
37342118928161639

(1514)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4055.529258.538161639
406040279.537181740
4056.532256.535161640
384732251.539171439
4056.538270.536151539
31432117927181540

39.54927229.535181639
4058.53426839181640
38523023837171539
30322116830171539
33322118433181539
395939.5269.527161440
37513224735171539
405939276.532181540
406039.527938171640
22332115926151339
30463323534171439
24372419429161339
24322116128121339
27393221836171239
27392318226171339
33453523834161239
34392720732181339
35453323732161739

39.55939.5274.533171640
39.555.53826131161340
38.557.53726226161540
33382822033161439
30342318827161639
25312216627171739

(1515)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

23352117227151739
39.56040278.533171640
25362317730161439
37413021431161439
38423423335161540
26342116828161639
3957.537250.537181740
4055.539264.533171640

38.552.52624130171739
34362819931171639
38522824434161739
28342117730161539
36473523232191539
34492822732191739
35372319233181739
24322015829181839
32382820835171539
3757.539269.535181640
27462120233181639
30362218332181739
39533423434181739

39.551.53624232191839
39.558.539.527336181840
39.55939271.529171840
35452923332181939
22342318228161439
36513825536181439
3355.535255.535171639

38.559.53827035181740
30543123835171439

(1516)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

28423220329181439
30403320935191539
28412820732181340
24372518930161440
40594027739181739
38503624731181439
37553624233181839
3658.538264.534171839
37523625033171640
37423523133171639
31352218930181339
29492522534181439

39.55638263.534181340
38543725935191439
3753.53825135181439
23443118332181339
32533123233181439
25342116528161139
30553725336171540
39533425134171539
22512418731171439
405639.527435181640
32352419329171439
25452819229181240
24352216430141239
406039.5277.536181540

39.55635261.535181640
26312216823131339
3558.538260.535171439
25482318330171439

(1517)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.558.529.526532171540
31352318732191339
38593826737181340

39.5593827336181740
27472318532171139
29443020536191739

39.55937271.535171640
28472521036191539
31362419136181440
24362216928171639
29433121132191339
4058.539.527636181840

38.55534245.535151440
34522522935191540
36532222030171640
35442420236141440
37512422336161540
3755.523229.537171540
37442220332161440
38502120033151540
36452219135151540
35452320135151540
36432619334151640
37563324934141840
39553425534141440
38492120435141440
36402319431161540
35452420329151540
26392617431131540
37462119236131540

(1518)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34512021237141640
34482220236171740
31462518935151640
35492621734171740
36492823432181740
34512219934181740
34452821830181840
33492822436151840
36563224538151740
32462519933161640
32462419734151740
28342117031161140
33472820537171740
34533022137161940
32482620333171640
25442217235161340
33472720428171640
34532923336171740
34532722035171640
34512622234171840
33562822936181840
26372617232141540
28502619833181640
3856.534258.539171940
3452.529233.538171740
3452.530234.534181840
26402618332151540
3449.528217.534171840
30402619036151740
35543224738171540

(1519)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3551.530224.535171840
30422518934161640
34442921233171340
30442417837161340
29402218635161540
32472520233171840
28452217728161540
33432820734151140
25392216326171240
34462921836171740
30442518328171440
34452821038171840
33442721738181640
33442620836181640
32432320031171740
29352017230171540
34452319834161640
34442219025181740
33432619734181440
34502622434171640
37432320434171540
32402619531161540
34442319231181540
40472522336181440
37473023933181840
37492722431181640
35502923630181640
36492722532181640
35412219033151540
38532422435161340

(1520)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

151145431171440
37442420534161840
33542321833161740
39532420229161540
31532720529171540
27412316830131240
36532620830171640
34532621431161740
38553023632181740
38552723136191840
38492923535181740
22372116226161640
35472619431131540
32462218531141740
37512721732161840
40552422431171740
24422117030151740
26462017228121440
3656.525207.529131840
36512720332161740
3856.530252.536171940
29492119130161840
34533121640171740
37543524740181840
33462119533151840
34542721534171740
36553022934151740
35543121339161840
37543623837151840
36542720735151740

(1521)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38552822238181740
35532922232171840
35522922329181740
40583826340191840
35502619732161840
38563625540181740
31552922033151540
24392216731141440
36532922132171640
36532524336181740
40584027736171640
40604028037181640
26372819633151340
26382317130171240
27342117133181440

39.559.53927335181440
406040276.536181640
36523323935181540
26372720334181540
26322616832151340
24352316832161340
00000000

26332216232151340
27342317029161440
37473423238171640
26322416832151340
36392520638171340
28362217938181340
30322116936181340
40604028035181540

(1522)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

25342116731131640
26332117033141540
25332015726171240
25352116229151340
30352219036171340
26312317233161440
24332115431141540
24312215628151440
39583827338181540

39.55839272.535181440
30362318930181340
375637264.537181640
40604027936181540

38.559.53627136181740
25412217631161240
26432418833171540
32462521535161440
25322116424171240
34513222736171540
24482017628171440
24532219331171440
25382216730171440
29422420233181440
31432120534181340
38492321733171440
27452117733171340
29432420737161440
35573725236171540
23332016028161240
36513425134191540

(1523)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55539.526436181640
34422420536181240
2655.523210.538181540
31573122836181440
40594027836181540
24362318536181440
29372519436171740
25472318235181540
27482922036181340
37483123036181340
37563825936181340
37532923335181440
36513324236181340

39.55438262.538181540
40583726836181640

39.558.53826937191540
37362420435181340
00000000

34422519532171440
24322115734171340
35382418230151440
38573525336161540
37372818631161340
37483424134171540
25322215931141240
32422719832171440
34432920433171440

39.55136258.536171540
39.55038246.537171440
26322417233171240

(1524)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

27342116230171240
35352619333181440
24392115829161240
24322115831171540
39553524436181740
40433524436171640
00000000

28402518934181740
27382319138181640
32442821635181640
25332116233181240
3758.538269.536181640
39533323238181340
23512217027161140
28342117135171340

39.55136239.535161340
34432621135161240
3556.530246.535171340

39.56040279.535171440
31382720335171340
30412821134181440
30452820533181440

39.558.538272.538171640
21342116427171440
39402621235171440
27342117231161340
24322117130181340
32402821432161440

38.557.53826936181640
26332116731171440

(1525)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

25332116830171340
32332117529171140
39573526432181440
23332116828171340
27332116332151440
29482720129191440
25342317732181440
406039.527838191640
36553625936181640
36523123337191340
30382520935181640
32462121435181840
24322217532181240
38523325336191340
32422921530171340
31372320034171340
405939.527837191540
31482822135191640
27332117827181240
33442121436191340
34522723335181440
34323618527181640
3656.536245.536181240
28412520131171440
25332118031181540
23322117531171440
26372117329171540
35473123433181240
3757.527246.532191640
22362116328171340

(1526)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

23352115827161240
23352116330161440
3155.525215.534181440
34572622533181440
31552521134181540

39.5603927539191840
406039.5278.539181740
31342218333191440
23472217336181440
30502320733171540
24422117732181440
25392016730141340
37482421032171440
32492820435191540
37503122437181640
38513224335181740
40604028036181740
26492418930161538
406039.527936141838
25432417230101638
32512521233141838
29542922334161738
32553523536161738
28462719434141638
32542921832161638
28563223033161738
35573324436161838
26462417929141538
30522921733141838
28522721132141838

(1527)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29502520232141838
29522420732141838
28532621135161738
31513021234141938
24442016428141438
28522919034121838
3052.527194.532121638
29523321834161638
37572724632161738
32472621434161638
36513022936121738
29412318529141338
3350.529206.532141638
40604027938141738
31442518332141438
39604027838141738
27423619433141738
29442518432101538
31433319632141438
26473319731141638
28412518233101738
38562724538161738
33462520432161538
37533424838161638
36472922938141738
274533195.533121638
28463320732141438
34362520033141638
33543222229141638
36562723632141538

(1528)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36482421332141738
3556.537263.531121638
40593626934141538
33452320533141338
29432217730121338
26372116128121238
27342015630101338
31493022533101438
334833240.536121438
36493424135101438
33483122134101438
29402917830121638
29412519326101638
37442921932121638
32513022034141838
3959.53927736121638
28442217927121938
28442218627121638
364224221.536101538
25332115931101438
36513124135121338
27332117031121738
26352517733121838
38483322737121838
3855.53626537121838
27352417533121838
38443625337121938
406040278.539141938
35412520332121938
24342115728121838

(1529)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26352015627121638
3956.53326537121338
36492723135121938
32353020532121938
34392721037141838
3053.530226.538121838
29392719831121838
4059.540276.537141938
35362621435121938
32362418930121838

39.56039276.535141838
33392519130121938
32402619434121738
3446.526200.534121838
28342316731121638
27362316830121538
37483222333101738
37523724133121838
30402518528121838
31362417129141838
34503323936141838
29422519336161838
31412519935141738
32422619434101838
39593927436141838
30342218036101838
29362319235121538
27372217034121738
26362216530101938

39.56040256.536141938

(1530)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30402818735121838
36452822337161638
24372216431101438
29402518230141538
3755.537257.535141438
38563625833121538
3053.528212.535161538
4059.539.527838161538
4059.54027935141438
32472219637141638
39523625133141538
34492820530141338
30432719934141338
28422618631141338
29462219930101338
35472422936141538
32462521333141438
28412418934101438
22362015835141238
25402418836141338
28352317733141538
3956.535255.533141738
35502922535141338
29352817233161536

39.558.538.5270.534151738
38453221333141536
31412818832151336

38.55537251.533141440
32452618930141238

39.54636220.533161438

(1531)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36423421433151336
38523624133141240
36463120432141236
29403017627151236
31382617524151234
33403319229161438
31402718627151138
30392417524141036
33383018831131236
36452720233151340
34392918827141334
34443619424151340
32453519420131236
22362216928121136
23372115923121140
23392116628131238
24392317727141338
24342115330131338
23382015830131140
28462720734121036
28482620833141340
24402017029141238
28412417827141136
29432218227151438

38.55939268.534151534
26422117626131240
29482521729121236
22362115925151440
22382015524141340
23402217626131338

(1532)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

22402116226131338
21372215627141436
23382216926131340
26422619625141436
405539.527130151434
27373117124141434
27382517731121338
26392617933141440
27412418327131340
26382517225121136
27372317626151236
24352316827151434

39.554.53626530131240
34523322930151338
23312315820101236
27392517934151336
26372818124131340
405739.527131141434
27362818633141134
35393120937131338
24342816932141438
35342317826151436
38533123134151336

39.559.53827536181640
29432619431171438
26412618328151236
26372216929161234
26402718127151640
25392819432151538
25403018728161536

(1533)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

25352217933171536
395739268.536181934
40604028036192040
28393219333171736
4057.538270.535182034
25382417731141634
2635.527185.531161638
3555.532242.534171938
37533124235171636
26442519436161536
28412720533151436
24382618929171538
27402920128171634
30362217633171234
2632.521165.527161038
27392117933151238
30372318734161340
31352219134161336
26342318132161234
28382218936171334
27412118134161136
35503023736171338
29362417934171440
28362317337151138
28352116532161134
30362219037161238
3653.535240.537151236
28352318231161336
29382217832171338
30402218830161134

(1534)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30422219334161334
28462319134161238
27452218735151136
3857.534248.535161636
34433118236161338
34453120136151438
37563022234171634
405839.5275.537181640
4059.537264.537161636

38.55836238.536181736
4058.538269.536171738
4059.538269.537171638
3959.536253.537151540
34433120733171636
37493322133161734
3859.538268.533161738
314131.5191.529141540
35423321131171540
33373219030171638
33433320330161636

39.556.53626036171540
39.55636241.533162040
3850.538230.535181840

39.558.54027237182040
3754.537253.538191840
35433621735171840
40563926435181840
39503825234182040
33433419532151640

39.55038249.534181740

(1535)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.553.53926635172040
37553724835181940

39.557.53726136181840
36453320530161740
36553924937181840

38.556.53925837181840
37513924537152040
38553824936152040
4059.540275.537181840

39.557.54027033181840
39.558.539268.537181940
385939270.536171740
28522318631181540
30452820330141540
33543422833171540
3756.539258.535161740
39563726435171840
3958.536247.533171940
37593926338171940
40583726834171940
38543725536161840
3655.536241.535171640
37543424136171540
25342415835151640

39.55939260.537171840
38573425736171740
3557.53525835172040
25512219437161640
3753.53022539181940
35512622539172040

(1536)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29432218034151640
39.55336237.534161740
38583625135182040
35603926537171940
40604027736172040
3452.534223.533162040
3657.538266.535181940
27442919030161940
325035241.531161840
365837258.534161740
3958.53626532151640
36563826132152040
2351.537229.529151940
22442919329182040
3551.537220.528171940
3353.537224.529171740
25502718926161640
35533323531171740
22432518329171940
33583925929171640
20382616026142040
2251.538226.531181640
22502919626171940
406038271.534191940
37433019629152040
28443020628141640
30462720329151640
37462921231131740
37533122130171840
40553726635171940

(1537)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.54636239.535171940
39.55439253.533171740
39.54935251.533171840
3348.535227.532152040
40553726534161840
40603927937182040
36483321331162040
23412216327152040
28482718429161540
39583926735181840
34493420227152040
36462919622141840

39.54934247.533171740
406040277.533181740
38483124732151840
40593526628181640
40582925631161740
31502521730171640
33422219327171440
34572623731181640
37522524530171740

39.5503626131161740
38472222830151540
35513222726141440

39.554.53324534141440
28402018131171640
36532824534161640
35442120730171640
40603827833171640
40603927936181840

(1538)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39563625936151840
30442920033161840
30413119130181640
39583726532151840
32442619930171540
36523424633171640
3856.537262.531181540
39503725332171740
364530224.535151640
3959.538.526835171640
32332617230171640
38522925036161640
36392318130161740
39492922733161740
38432520129171240
39513623230171540
27382217929161740
40603927735151940
33362418533161840
4059.539.5277.534171840
406039.527934161940
353222178.533171840
24312015529131740
33422820531151940
40563926634161940
33372017429171640
33423321734151640
25372217232151640
31332216929161740
33452921834151740

(1539)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37503023635171740
33372719834161740
27332417834161840
29342317633161840
29342117333141840
32372419331151740
34422419731161740
28352318232161740

39.54429224.533141840
35352518732161640
3857.536253.536151640
40604028038181740
406040278.537181740
405840275.537151540

39.554.52823835151840
405839.527634171840
4059.53927534161840
36362019332161540

39.54322216.534171440
31382116927151540
34362319330181440
38463023335181440
35322217930151440
34322218126171640
31342218126181740
35482922634171740
35412521331181740
34402319929161640

39.55938269.535171440
3757.535257.533181540

(1540)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39512523727171440
37452120625161440
37332217025151640

38.555.53526034191540
31322116426171440
35352317031171440
4053.537264.531161540
4059.53927533181740
26342117129171540

39.559.539.5273.535181640
3959.539.527534181740

38.553.53826036181840
3854.536258.536181740
3757.534254.536181640
3755.537258.536181740
38503324436191740

38.54333236.534191740
4057.539.527536191740
28422719530161540

39.554.53726836171740
38.552.53725636181740
3955.536260.536181740
35402920333171740
39523625432191740
406039.5272.534181740
39523825836171740

38.55439265.536191740
32392419134181740
37403021934181740
34572623333171640

(1541)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

396039275.535181740
3350.522209.533181840
33492220131171440
39573325331171440
30522318929171540
34532220529161440
39593326036161740

38.55937267.534171740
38593927337171540
34532723030171540
3958.540275.539181440
30392116929161440
33472219131161340
40593526635171440
40583326032161440
31472118526151340
30442016929161240
33413020134151340
3356.527229.535171440

39.555.53525037181840
38422522037181840
39482822035181640
4059.54027935181940
40594027536181840
40573827136191840
36463222036181840
36362218233181840
40563826136191740
40513725335191740
28332418131181640

(1542)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36412520432171840
38573224335191840
38502722734171740
32352118933171740
24322115225161440
29332116629161640
38442922733171840
35393020038161840
35402821229191640
37462822933181940
37453123535192040
404529.5239.534182040
39433624336182040
37412923134152040

39.55034254.534182040
39.53727220.535182040
30342217933161840
24332516328151840

38.53834234.535182040
38362521238171940

39.55537262.540172040
374731236.539172040
38392821337171940
27392519733172040
39462821828152032
31392317727151637
38432920628161837
36352718528151738
28382517128151835
28422317529151830

(1543)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35423323431171935
40594027736172039
28392317528161830
27312015426141730

38.54031211.530151835
33403020028161935

38.55635259.535161938
38.54932234.531161835
39.54936250.533161839
39.54433217.528151732
38.55436254.534171937
35453421731161838
36433120428151838
20302015024151632
36382918927161735

38.55535241.536171732
39.555.53826739171837
38.555.53625336181937
35492921732181839
40564027036181939
3452.537255.539172038
32543524136171835
3755.539265.538181939
27372117028151835
29392618629141632
31383019730141830
35512819931141730
36553424436171935
3755.537253.538161935

39.5594027838162039

(1544)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55839271.537172039
38483623533151838
39573826938171939
33432920737171837
31402919331161737
28402418729151732
29382517726151430

38.54631243.535161738
30402718627131532
36513324937151637
33472821233161532
38553325635161639
33412819831161532
32482722136161738
35452920630171635
29402218330151535
34432921331131635

39.55233254.533151837
29362216827171434

39.55937266.537161832
3859.537270.535171939
396038268.538171738
3858.538270.535161935
37583724635161936
37553221735151732
34453020537161732
29473119430141831
26493018934151731
30473019334171731
36493424637171837

(1545)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26442417732171732
28352116435141831

39.559.53826735161839
406040279.537171839
39533924234171739
38543725437181835
3856.538265.536161737
39563624739171732
29352216832141735
32432418432161732
37422822536161739
30382517234171732
29402718130151832
36423021330161838
32372517632151835
38493725033161438
33393119033141438
31392017330141230
31422618129131230
27352316229141232
33453019330151235
28382416430141232
36503222435141335
28352817026141332
27412717132131330
29342216429131330
33463120031151232
28362416929161235
32413321035141432
35433322436161432

(1546)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37523324429161338
36513223735151338
28342516429151330
28432817630161332
32443219731161338
31462418534161432
32433121129141232
39453523336141235
405337266.537161237

38.55438265.535161438
38.55538266.535161435
30372317232151330
27342115830141530

39.55639.527037161638
24352115626161532
33483625033201830
39493324137151538
37423222032141538
32412721836151638
25372217130151530
27352216930141532
25372316731151538
35362318831151538
27413018731151536

38.554.53826336161539
35573224129171635
3959.538267.535171735
39553926532161635
32392520431161635
405538.5270.533151838

(1547)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

405438266.535171838
39.556.53827038161739
31422719027151439
375234256.532161637
29422921030161537
31512923132171635
29402619332161532
28352216530161535
29372318233171632
4059.53827740171939
32352620433161732
34483525135171738
28352617729151537
27362617929161532
34462822431161630
22322114724111530
30483122135151539
24342115727151532
273624177.530151539
22352215829131535
22352115528161537
23362215629171735
29472519430181635
22332114924141433
22352316626151535
26352317628161538
26392417728141631
38523824229151532
28392318835161537
24362316826161537

(1548)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

25352217229181638
25372117229181637
23362217329171538
23352115531171530
33463423636181732
40594027934181938
36472720031181930
4056.539.5272.534181939
32523121031181739
26422717931141730
22342215830181735
31432719730181938
35573725535181940

39.557.53523835181739
4059.540275.536181938
40563826535181940
33483823537181932
37513623635181940
28382717230151930
355335240.535181930
38533323837181939

39.55940276.540192039
36543425334181939
38553325435181938
3755.53926736171832
27452419327171540
25452318729161640
24472318030161535
24422117228161632
27432719234171630

(1549)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3855.537260.536181635
36422922038161638
27482419935161635
24432418030161438
3358.530233.536161730
28532720533171539
25532619731171538
3856.536267.533181530
32562922835181540
25472419332161532
24462818633151338
27462418330151535
36573926236161535
395939.5273.537181639
30583223234161630
405940275.537171732
2855.534222.534171732
405939.5271.535171440
33583723932181430
3456.535230.532171340
32503621633171340
33513421734161335
33513420931171235
31553321136161432
28492920736171330
36513121633171237
25573220036131035
40594027238151438
4059.540275.537151430
31502619332161438

(1550)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.558.539.5267.533141637
37483121728141330
34543522935151630
36533323739161637
33533422636151430
28462521132151338
3151.527235.538161539
36512924539171530

39.556.53726739171438
38.556.53526538181637
34543124336161540
35522923838171640

39.554.53726436181432
35442820535181432
31512622337181535
3248.523228.539161630
285025.5229.534161535
26452219236161539
30452722932171639
36503024938171930
3250.530247.537171935
36573225936171839
3152.527243.537171838
3152.528239.537181840
35513124240161739
28452518928161739
28423220232151540
29422822132151635
28362818430161638
27352518131141535

(1551)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26342116427161337
33513123637151430
33423321536161537
28392318731171538
30392520635161539
29362818332171535
23302114630161238
30452417836131635
31502722436151630
25372117232151730

(1552)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35533325037171739
25312115732151238
24322115430161439
25352116631161533
30352618432171535
40553925535171538
40563827037171533
36442319836171540
40553826737171439

39.55339260.537171335
32482919232141239
31393320337151338
34452821137151539
40513525636161439
34342317832131430
36423223032131338
38423222435151535
32392819432171440
31342416630161439
33372817937131332

39.5533726637171532
37332417638161535
33332217232131340
35512522539171740
30463321840171840
31503525340171840
26362417334161840
26392217834171440
34382419038161740
34412721935171640

(1553)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26312015533151236
35483323639161940
34473522936161940
34392920540171740
26372116036151440
406040279.540171940

38.555.53725840172040
27382218733161840
35463222038181940
31392419336151740
28392316940161540
23372015930171440
30442219736161440
4059.540279.539161640
23312015434141640
28423422532161540
38513926035171640
34553826234161540
40553926535171540
31393121534161540
37393824038191640
33423322637171640
26373018830171640
405939.5277.534171440
30463322531171440
26372620134181640

39.5553826937181640
36523726140171540
35553526336181740
33503424835181540

(1554)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

24352116630171440
31453724636171440
28322717731161240
28433119531171540
36513925337171540
35503923836171640
40603927839181840
4058.539.5275.540181740
31463622837181940
29422719426181540
36513825537181740
36483723335171540
28453421033171340

39.55139263.538181640
32503322237171540
36533723536171540
40583726638181640

39.55940277.539181640
37513424338181540
35513723537181340
29443219133171340
28322317331171540
26332216026171240
30382117032181440
40573726934181740
33402117833171440
40604027838191740
3856.537260.533181640
32502321132191440
33432419231191440

(1555)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

24342015625161240
39.559.539.5276.534181840
406039.5276.538191840

39.55636261.536181840
33412720636181440
35453021437181540
37473221636181540
35462923437171640

38.54739248.538181740
39.55739268.538191640
25372316531151540
25372116339161340
33583225937181440
406039.5275.540171940
40593927439171840
24322016134171240
26462721140161640
25352116933171640
33392320538161940

38.55438262.540161740
35413323732171540
32332219139171740
36563726038171440
28412318735171740
27392419531181840
27412519735161640
26372218637171440
5923639181340

40604028040171640
27502219831181440

(1556)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35563425940181840
26392318935161540
22392216728191340
4059.539276.539191940
406039278.539191940
406039278.537191940
406039.5279.538181940
4058.53927737181940
40604027640181940

39.559.540278.540181840
406039.527939181740
29462419640171436
28432419035171340
28442518234171540

38.55437262.537171440
39.55636267.536181440
35472823336181640
40584026139181440
31482722740161840
20392521240181040
35503224740181640
31402319635181440
31512522939181740
33392820939181640
29392518735171540
30462520639181640
405939.5270.539181840
33483522940181540
3748.534230.539181840
29392219528181640

(1557)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39472723835171640
30392118829171640
32402319230151540
31362219131161440
40603827737181840
35362019430151440
29342117527141440
33362420027151540
36462823629161540
31382118025151540
37462722833161740
37382521833161540
30362117430161540
3752.524226.539171340
39523124839171440
33412219933161540
27332116926151440
31443220634161440
31412119528151540
30392218729151540
406038.527639171640
32462820437161740
396039.5273.540171640
4059.539.527640161640
405939.5276.540161640
3951.539264.540171540
35433523838171540
31342216828151540
33453623036171540
33483323338171540

(1558)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3244.527219.533161540
36493223632161640
4059.539277.533181640
37493224234161540
36463023835161540
33453022934161540
28563023634161540
406039.527839171740
33472922537171540

38.556.53526039161540
39.555.535261.539151640
32382921037161540

39.55136259.537161540
39522925234161540
38442419932161540
37513023232161440

38.55031241.535161740
39.55331252.533151440
34362319631161540
35462423232171640
32472521233181540
27392116426171440
27362217727171640
33463123234181340
28352116027181340
29432620232181540
36503825833181740
34463022936181440
33392519734181340
4059.540279.539191840

(1559)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4056.540269.539191840
27402318731191640
4055.540270.539191640
36503825437171940
40604027938181940
25392920238191840
34403622536181940
33372821736181840
4059.539.527637181840

38.54137239.536181940
4054.539251.538181940

39.557.54027235182040
35443923139191940
40564027136191940
26342418436191740
35493823935191840
25373018529181640
37483424135181840
37483523536191840
33473523734191840
29472920834191840
26373419736181740

37.54637250.538181840
30332518335171640
25322215131151240
40603927937181740

39.5593927240171840
30332517731171540
30352820537181640
33383021138181540

(1560)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37453223436171540
26332316836171540
33483523435171340
384436.5250.535171640
30332118225161240
37513925533161640
29322717731171640
29352819435181540
33413223038181640
27352618432181340
4056.540274.539171940
38433022333171440
40493324231161440
39373121234151540
40543124436171538
40533223837171538
40512923633161539

39.55330223.534161438
4050.530226.532161438
405233260.538171539
40542921233161438
40522921332161439
27512620530151338

38.55131208.533151438
35512919533131337
37522620430141338
38513020827161337

39.55230217.527151438
39.55331222.532161437
39482619633131338

(1561)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4057.531253.537161536
4054.530217.535161438
39542521732151439
3952.531223.533151539

38.55130214.530141438
36503122332161339
34363018230151338
35473021131171439

39.559.53326637171439
39573123037171438
38512922129171439
39533224733171438
32523021936161439
34482720628161439
4059.536.527436161438
39523021336141437
35532922630171438
39533124533171437
40553326034171438
31422217425151237
35492921233141438
30452919932171338

38.55030238.528161438
36522924231171438
37542922431171437
32513122331151438
36452319728151339
40523024737151438
40532923236171437
39522722333171438

(1562)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38502719935151438
37452520333161538
38532821433151637
34472720630161438
30502819635151538
29522619934161537
39542923034161638
3959.535267.538161639

38.55327232.536151538
36422619834151638
37532722733161639

38.55230241.534161638
37593323937161539
3959.532264.538161638
28573121138151639
3958.532260.539161739

38.557.53425539171638
30542821832161637
32563222730161638
3258.529234.535141737
33522720332161538
33532420229161637
33532921431161638
20422216122171439

38.55935264.537171638
22402617630141438
37513022533141738
32532721733151538
3456.528221.532161539
3759.533237.534171539

(1563)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37593526036151538
39.56039278.539151539
32533021134141538
35482920333161537
33512520032161437
36533022836161538
33472419631161637
37593325938161538
40573825138171937
30523120633161837

39.55235243.534171837
37473321537171737

38.553.53523933181737
32493221230181637
37533623232171637
30382717930171337
405939.527537181737
35493521335181837
3755.539245.535181937
38553723331181937
37563723535181937
3959.540272.535181937
34462619930192037
3852.534227.537191837

38.55237247.537181837
39573825536171737
40604027438181837
40604027538181837
406040278.536171737
394927248.538191737

(1564)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39442222435181737
38.55125243.536191837
38482223234191837
30412018232181637
36432120633181737
39552925533191837
39562725034191737
38512424734181737

38.5582425537171837
35502122631171637

39.551.52524534171837
3953.526238.531191737
36462221233191537
28372118230181737

38.55632259.537181737
38542624734181637
29392019029181637
38582725033191837
38452121931171737
27392218537191937
30362117232161837
27342117033191837
25372017334171637
26402018535151837
31452621436181837
40573827140181937
38532723737181937
26392117533171737
26372318531171937
25452119036181837

(1565)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34562725138181937
26342016536161637
4059.54027840181937
22372015832161637
3853.534257.537181837
3151.527219.535181937
335035255.540191937
28462118637191937

38.55124240.540191937
405430259.536191437
27452118134181237
38502320739181437

39.55224229.540171337
39.55324234.539171437
35422118734161537
39552422037171437

39.55223212.538191637
40573023539181637

38.55426221.535171637
4055.526226.540181637
39532822840181637

39.55527237.538171637
36532420531161437
40562322138191537
40522222640181537
4058.538271.540181537
3854.531211.539171537
40603627240171637

39.559.53525840171737
39603526739171737

(1566)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3757.536259.540181937
32503221840181937
32603023739171737
396039.5275.540181837
36562923640181837
39603927640181937
25453118032161937

38.56039274.540181937
35573724440181937
34593424140181937
36463223140181837
27512720238181837
24392717432171737
31532721038171937
40604028040181937
36603826040181937
406039.5278.540181937
33512921640181937
33493422438181937
34543324240151837
39533826138191737
31463120539181937
35423120936181837
40593927640191937
395839270.540181837
32483022438181837
38583927340192037
30423422738181837
385638265.540191937
37463424038181937

(1567)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39493425137191937
4054.536261.540191937

39.556.53726937191937
35473524337171737
36413221134181537
40583626738191837

39.556.53524838191937
3751.530242.539181537

39.55837263.540181737
38453524732151739
35422922532161739
37403323429151638
39553726533171738
36433323132171738
37413423732171739
37423424032171739
31372820032171638
37423422936171739
34373320632171738
34402820532151739
29422619932181738
38473625240171739
32382518430151639
37443324036151539
36423322734171738
32382819832151738
36373222232171738
30372718429161539
34393020832161739
36403122234171739

(1568)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31402720532171739
34393019932161738
20302016020101038
34432921734181838
29372518934181638
33422821430161738
37483324736161839
35423021736171839
37412922730181839
25392617830161739
37452619231151839

38.5583626938181839
36422921932181738

38.5493225138171838
4055.53526737181839
34403021936181839
36412822134181838
36383222433171839
37392821732161838
28412918730141639
35432521138161539
32392120233161539
37553726640161638
28402619034151538
34493021436161539

39.5593727040161639
37543826640161839
3855.53826838161939
36452722339161638

38.55035256.538171638

(1569)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

375238265.540171638
38543726638171638
30372019633141639
38533726040161839
35443422439171839
30392718738151539

38.55437267.540171639
32432721032171638
23322316330151239
21302014230151238
31442120838141939
28392018334161238
38573727040171939
38543726738161939

39.5593827540161938
40603927540171938
33402620630161838
40493325840161939
37463023240161939
24382116030131438
34393722838161938
37453323838151938
31312016933141538
34382621438161938
39522423040161938
4058.538275.540161937
36473123838141937
33382321437161938
4059.540277.540181939
384823236.540171939

(1570)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37483123138171939
4058.539.527338191939
38503725139171939
34452621834161838
32533624833171739
37503724237171739
32372320332171638
30432420632171738
33403020832171739
30372218332171638
34462622334181739
28412518631181739
31392718732171739
35523423632181739
34433119432151738
39553626338171638

39.555.53726737171738
34433021436171638
4056.537271.538171639
3957.537269.536181838
33403221134171738

38.55538269.536171838
385535266.537181839
20332215227171838
39573526937171838
3956.537270.537171638
36412722435151738
38462923335151738
32422821732151739
354431239.533171539

(1571)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38443123734171838
40604027937181738
24372617832171739
385533264.537171739
3756.53126037171739

39.55738271.537171738
39.553.532262.538171738
36472923535171739

39.5593927737171738
33453223738141738
29412820932171638
37462923232171739
34452720532181739
39553726736161738
28342317330171739
35392820029181638
36533322632171738

39.557.540275.536161738
39.55939.527637141839
30362417032161539

39.55434256.536171838
36442621735171738
33382620232141639
30352417832171539
36462922232171739
33493021432171739
34442320733171738

39.55533240.537151838
34462721835171738
32362619735171538

(1572)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34452922636171738
36542824237161838
28492519931161436
30512821835151538
38553425536171737
32502321634131738
34522822733171638
24532720531141738
28482520134151838
4055.539.526938141938
32502622536161838
30522522036151838
35492724035161738
29492920833121737
38553526037161837
36553425235171737
31503122637151738
3957.538269.537171937
30532722836161737
28492420331161737
33502520636151837
28482919531141537
33512619936171638
37523322733171537
32512920735131539
35543122233151338
36543222936151737
29482920434141639
33492720132141636

39.55636254.536171737

(1573)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3255.533236.533161637
34523421836141538
4058.54027336151637
385439.5261.540151538
33523022134171537
38543524534151537
35543323734151637
3655.534238.531161537
35503021836161737
31533122336161638
30533121434171637
32542422237141536
37523023034151839
34542923632161738
35553123838171738
37522922835151838
385739.527235171737

39.55939.5273.536171736
38553425238171838
36543122938171738
28482820831161738
34552924535161738
23512719229141438
27392819534141637
30492820633141738
31493021032141738
36543625737161738
27522820826141637
28532721130141437
3554.533238.532151838

(1574)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32523023134171836
25492820928151438
36523124335161337
33493023335161138
26492320334151138
28482521231161338
24413021031171237
34502822431161537
26442821033161138
26472821032161239
23432119530141338
36533224635171537
32452821837151437
25483022037161338
26492621435121339
24492921828131338
29513122534161638
3956.53727136161636
34503123734171637
30493021431141338
34352619537141538
33472821331161638
4056.538269.532181738
33553323435151837
33523223436161637
28523122936161637
36563224436161638
3756.536261.540171638
34493324038171537
29462720231151338

(1575)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

28472418232141338
37493021434151636
35443121032161838
35492119933151338
32553123133161538
3653.525230.534161439
37532723335171638

39.55235257.536171638
38493225338171638
32492920035161438
28502620130151338
35522722233161638
3753.531246.534171736
3857.535264.534171638
37532723534151538
30462619130141538
40502924033151737
32442718731141638
32462619332141638
405436261.535161738
40563526637151738
37523023335171738
40563826836171837

39.55131228.534151838
31482820135141738
4053.535251.534171738

39.556.53225833171638
36532823231161438
39522723131151737
31422418728131538

(1576)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32482521633171539
33482623235181439
33482522033161438
27422720232171338
20302014020101028
35442822227181537
37453223636181538
34472721832171538
40462822732161338
38452921933171337
32442721336171338
29473022025181538
37502824536171538
32482822334171438
3355.528225.530181740
36572924335181739
40593427036181840
3752.529232.529181740
40603226535171740
4059.53527237181940
39563124935181939
36452121232161739
4059.53327134181940
38553125137181940
37582925135171940
39573225934171840
3157.528224.532161738
3754.529241.535171739
31512620033151838
32512621433151739

(1577)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3855.531229.531171940
4058.534260.533181840

38.55831257.535181839
31522319730181739
35562522933181738
3957.530215.530171839
36562923834171938
3957.532242.535181839

38.55725208.527151838
39.56034265.532171940
40583626734181740
40604028034181940
40603827434181940

39.559.53426836171940
36523022630171939
4059.535267.535192040
30553323430181839
33572823131181938
3858.532259.533191940
29532520129171540
37583324134171740
40603827236161840
3756.529219.531161939
38573224435181940
29452218731151838

38.55830258.532171939
3155.523198.529181839
35562321530181639
3250.524214.529171739
3959.536266.532192040

(1578)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40593927235182040
34582421729182039
38573626335172040
29532218629172039
34512721234181940
33522421229181838
4058.536270.534171940
3958.533257.532171940
28452218032181639
40603726938191840

39.558.53826636181839
40603927736171740
4058.538269.537171740
4059.53927538171940
33542321330181539

39.558.53025338181939
4058.53827338171840
37562924031161640
34582823233171639
31563023931171640
3757.532238.529181839
37533123431161638
3958.531242.533161739
3958.529245.534161840
3959.53827040171840
4059.538274.535181840
405939275.536181840

39.5603827038181840
4059.53827638191840

39.558.53426135181840

(1579)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37583426035181640
3957.539274.537181740
38583425934171740
3858.530243.535181639
37562924436181740

39.558.53426537181639
3958.532257.537171640

39.5603527230172040
37563123731181940
4059.53426637191940

39.558.532265.536182040
3959.530258.534172040

38.559.53827638182040
39.559.53326635182040
375229229.531181939

39.55833249.535181839
39.556.53426135181940
39.559.53527238181940
39.5593827338182040
38573225335181940
4059.537271.535191940
4059.539277.537182040
37593526436182040
4059.540279.538182040
40593827736182040
39563225634182040
38583225532171940
36572723433161939
29502719237161939
40593626637181940

(1580)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55834242.533171840
28462619830141538
37462520731161538
28452017029161439
27432116525171438
26452418028131539
30483220731181539
30432217229151438
29493019927151439
28483120432181438
29472718729141738
20382215120131338
406039.5272.534121938
29492520329141638
27462117123111538
27432918428131538
28442819428131639
28482921227151539
27412216825121639
39503423834141939
27432417024131638
29412517428141438
31453522031141538
31442818827141338
30432919529151339
31493421031161538
31493119431161439
31473319829151639
31453319326141738
31463419129141539

(1581)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31463620533151438
30453419729151338
31423219127151338
31422617427151338
29342116626161438
30433219227161338
32443420529151338
20302014020101028
31463520834151438
31453219834151539

39.5583927235161638
31372518631151239
30483320333151339
29483319931141438
29453318628151439
30402817426131438
30472819832141438
30512719630141438
28452920232151438
36503222132151438
3656.537251.534151438
3856.536235.535151438
28523221230141339
30352217133141339
30433419832141438
24443218730121438
405839.5268.534161639
29503020833141438
30483521733151439
34533323334161439

(1582)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26473020535171438
28432919930161439
30473421431161438
27473319531151638
4052.536258.534171438
21442716829151438
23473219929151438
29453220130181438
25473319530151438
28483220931161439
30453321431181439
27463219831181438
28443020330171538
28453220331151439
20302014020101028
29393019932181439
32483422233161439
33483322329161438
28443219530171439
31423420429151338
29413019529161338
27453422134171438
27403018532171338

38.56039269.537181538
28433319130181438
24372716826161338
23372817022181139
28473420928171339
22392416827161339
29463522332181439

(1583)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26423220928161238
28443521732151238
27413219627181338
31483522832171338
29483121832171339
28443320627161338
27453220125171339
29453121930171339
25463220129181338
27443521829181339
25433521630181438
32442919929151738
29462819928171838
28483020031161838
28493120032171538
30503321234171838
29443119229161738
25452116731151439
34513021133181839
29503020332181739
37493121631141439
37553926238181838
30412719436151438
30483020831161738
36513524330171938
33503322030171839
29492919527161838
26382417125161239
30412218430141439
29482819430151638

(1584)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

917963.532121439
28453419433141538
21453217728121338
23463418528121038
27472918631131438
26452918632141338
31483523334161338
23382818630141238
24412819529141539
31473523634131638
33442721731161838
38573626937151838
37483524337171638
32463621234151538

39.5573726938171837
31473622537161737
30453421436141738
29473621234141537
35493824234141737
27412618726131537
28393018330131538
31493423532171938
33483423531171738
39533926834171637
35553826535171738
32513724631171937
27443121128171838
36503825835171738
31453522631151638
394839.5259.538171738

(1585)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29463622226171638
25383118829141338
40553726632151938
34513424326151438
29473622627171737
40533726435151937
34473624333171938
25462920131141737
26393018924131437
26443020029171537
29473323435171738
36473020933171338
35503824340171538

39.55039255.540171537
38.5583827240171438
31442820434161237
40583827439181538
31443221333201338
32493521934161338
38503223937181338
33433520733151338
32433521034151437
28413019526141137
40603927637181638
32483621836161537
31493221133151237
39533625638181637
34493623637181438
30483621830171438
35463322637171638

(1586)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

28462519234151337
25402319333161438
35493325033171337
34433322432151238
40604028040181938
32403220635151538
36563926736151538
23332817229151338
25383519932151538
27343019233141438
29372720035131638
25372718234131438
25342415931121339
375035250.534171538
38603826638161839
29422921436161438
26392818832141538
26372718532141537
36463523034131538
29413421334151537
28393319834141338
23422917531131537
26452718432141638
27442619630141636
37583826538182038
33563625036151839
34543624837171939
36573826038171938
34553725438171939
34523624336161838

(1587)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29523220234151739
27513321932141739
30513823238141938
28512821533141739
27503221335151639
26492819832151539
33563825338152038
3857.539267.538131937
32523822534141938
36563624837162037
3452.533235.532152038
32433421140151635
34413420531151736
30393118333151637
35413420836151735
375439.5259.540152035
28453220032131737

39.55440268.540161936
34443419734141837
33423319930141935
32413020230151836
31443419930141737
39473825539151838
37473723234151935
35473522136151936
37473924337151837
38483824439151835
32562922131141335
32482518332141438
29482617730141437

(1588)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30402116326141235
3353.531235.534141336
27462618139141437
40593827538141538
40604028038141839
2955.531205.532141438
26412717531141436
40583827037141539
27472418625151337
36473023534141439
31472720835141337
38533625836151438
33523122036151538
36512721330151537
39543725236151539
24432316626151436
27462718127151337
30442518630151337
31533120436151538
31522819134151439
33553120534161437

39.54632236.539151238
32573020738181436
30583722032171337
24382116638141438
33503223533161437
32492619424171238
20302014034131037
31482919432171438
3359.535250.536171538

(1589)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34573724833171439
3456.533207.531141337
29472518737171436
3457.532236.535171438
33563523634171438
39503222831161537
32342417831161437
29543322039171738
396040278.534171738
3756.536260.531171739
3756.530230.530171739
3453.528222.536171838
385939.5268.531171938
29412718535151637
395939265.535161838
28463020328151739
26463720729151737
38543524533171837
31543724238171838
40604027938171838
37533926338171838
30573422435171738
32543323335171737

39.5604027739171838
28553521832171737
26553721930171738
28553622434171738
40603927939171737
29523323634171338
40604028038151638

(1590)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38383022433171438
40553826333171537
3956.536269.534171338
23362016539161337
38533625937151438
37563023234161538
23342116631141337
26342116524161238
26332116530171338
3553.530237.535161637
40604028039161538
37493424030161438
32472719529161537
29472619833161637
29482719933161638
30483120933161437
33463121433171638
395739.5264.533151538

38.55536258.533151938
35432518626151637
29442719331151737
39513524229151738
36503422330151538
34463421832171638
40604028033171739
27442920833151838
33473121231151638
3450.534230.535151637

39.55339261.535151937
27392618728151537

(1591)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32412919431151638
35433120831151638
29382418027151538
32452719532161638
26372516930161538
375835266.534171839
28513321832171739
30533222228181738
31492920731181839
3252.528218.540161739
2852.530212.528161839
28482118127171739
30563223033161839
2754.527218.532151838
31532621231161838
31533523130171839
29502821231171838
27503021531171739
29513421327171839
3054.534238.532161839
2953.533232.533161939
30503122934161938
31523122028171838
36573424628171838
33533522930161838
36473122835171639
35482921932171839
31463221432161738
3756.532244.534161739
3555.533250.533161738

(1592)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

28442620429151739
28472220629161639
34573124636161839
32522621229161739
33532923233151839
37483122930151839
3755.53625534151839
376037260.534151838
406039275.535161938
36533625533151938
30492520429151838
396039.5276.535151938
32492821531151839
30482720530121639
28432318729151539
31402118534151538
31452119536151539
32472221035151539
32472419935151638
38553224740171738
34552421840131838
33482620433151838
3758.533255.536171738
38563024336171738
406039.5278.537181837
34542922137171838

39.559.53927737171938
36503525640181938

39.559.540277.540171838
38.5593927637181838

(1593)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33412119734161737
385139.5264.536171837

39.55839.527440181837
37533325739171838
37493224938181838
36403122035181738

38.55538267.534171837
39473424933171537
36352518530161637
38513324834171737
38473423838181838
37513424138171738
37523224438171738
38443723737161738
39443424539181738
37362720238151638
37393320933181637
38423222538171737
37373221333171638
37423021531171738
3858.532263.534171638

39.5583526939181738
38332919932171637
38503324539181737
37483323838181637
35432723036171438
37392520736171338
35472420334171537

39.54725201.534171538
39.55736266.538191437

(1594)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.555.53324936191537
38.55634.5266.537181538
38493223736191538
35362619430181538

39.54332229.535181538
37432921835171537
36423020835161337
31472419135161440
36432320032161440
35402319033151540
32442418836151540
36452619936171440
37442620636171540
34392718631161440
34392617731171440
31422618432181540
29422819733151640
32483220936161640
33483320637181640
26382517330161640
3852.533247.538171740
32442720135141440
36483223336171540
36413221133181440
28352317927151440
38503523837171540
38513223436171640
34473020937171640

39.55436260.537171640
39.548.53223039181640

(1595)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55435246.538181740
32422819835161640
33482920430181540
40543324038181640

38.55032231.537181740
32402318231161540
38442821437151540
34553624727171738
23462318225171637
3853.529212.531171638

(1596)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30522620832171837
3253.529221.528181637
30522720131161637

38.55934263.535161637
32562922827171737
37533123128161536
38604027124171837
30512820630171537
3856.530232.530181938
3453.531234.528181438
3155.533223.531171537
31563524028171937
37553425727171738
36553123628171838
4059.539.527730141738
32503021525131637
027301122917036

37583325632172036
38593827237162038
40604027935161938
3957.534253.535161936
40603927437191935
30542521633161837
35583123836161937
3354.532222.535161936
26442417634161336
24372517330141436
32552821330151536
39593225432162036
35563223231152036

(1597)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3858.531246.530161936
35573223831172037
40604027933161838
3355.530227.530161937
3353.529213.531161937
36583023534151337
32573023328171837
36583525434161636
27472619931171736
3858.536269.533171638
406039.5277.537161838
20302014820101036
35553122930141637
3354.533234.534141638
4059.538268.535161937
27432719027151636
39573625932161737
3049.529211.530161636

38.55731229.531171937
38.558.535258.532171938
37583223432131636
34543123234151937
32542820932151637
3354.532223.533141736
32573121332131637
38563222632131637
25382216833151637
3054.530202.534151636
38583223031161637
3757.533241.535151638

(1598)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32512920433131738
39.55435258.537171638
4058.53827239171638

38.55732229.537161637
38.55532231.534171637
40593726238171737

38.555.53525237161636
33532721934161636
406039.527340161838
40583525637161738

38.55833248.537161636
38553224434161637
38583424436151638

38.55832253.536161637
38.55835238.536161636
39593323937161737

38.556.53223035161736
3959.53626738161837
40604027939161938
3556.532229.538161836

39.559.53426437161838
39.55939273.539151738
38.559.53324336151736
40604027839151937

39.558.535267.536171937
39553626039161737

38.554.53425638151636
39.558.53323736161637
36593322637171638
3559.531213.531151538

(1599)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4059.53927339162038
38.554.53425236161737
3958.535249.538152037

39.56039271.539161837
38583525937151837

38.557.535262.537161836
395939271.536161738
4059.539.527738161838

39.559.53526836161738
39533524534151736
40513425036181837
3958.536267.536181738
40603927636181737
4057.539272.536181838
3957.537257.536181837
4059.540277.538181838
406040278.538171838
3950.531222.533181838
37533222836151836
36573222836161837
406039.5276.534181838
4059.539.527636181838
4059.539271.537181837
38453823532171738
4052.540252.536181636
33443821533171732
36443620329161932
34503521232161635
30352618132171533
38513224034161537

(1600)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

25352917930171636
32332019430181535
32432719730171634
25403317528171533
385439.5251.533161735
38453722332181836
31433521230141837
38513924232151835
33553922730161632
35403419128151835
35443420631141836
3953.538253.533181737
28413220228171836
39553925133181835
20412015120161034
34563723733161633

39.559.539.5273.534181832
3757.537256.533161836
20493219130131635
27442418630161636
3656.539254.534181835
31533922830161636
31503421930181735
3656.538247.532181736

38.55839258.532181837
30553822930171736
22412917127171635

39.558.54026534161835
29533319729141632
26543021131151636

(1601)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35563424132171735
38553624733171734
3657.537252.533181733
31543421930161436
32552821328151635
33434022233141732
40513826032181834
33493524331171836
22373318126121438
35523824332161837
35523924732131636
29463421527141735
32463821929141734
38563826231161833
38563826033181832
25422919228151636
34443924129161735
32433923831161834
30403519929151535
30343318426141336
29402218127131634
32413923031171733
34483923331151335
39513926233151837
38523926234181836
38503825334191635
365739252.533161838
38563924831151737
33533422331151834
37593925936171833

(1602)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37553923728141635
31543421730151636
34543722328131834
30493821328131433
38533924733171834
30503821936181735
30483319132151636
38563925634151835
36553924031141634
37533824129151834
30473721529141634
39543925336161633
38543824732151735

39.54639243.531151638
34513722523131634
39564026830151838
25402917028131434
30463019429131636
37543923127161835
31483220828151736
32503421429151735
28413420327161734
30513622031141733
32543823130141732
32533822528151734
33513822729141636
31533722431141635
3955.539240.533161936
36563924430171736
34533822029161835

(1603)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37493423129171636
30443320127131534
28432718929151635
37573824731171736
32453520729131634
29443319629131733
33533722529151836
22372417028131235
23492818920151534
27503119724151636
32542120326151635
34553823630151736
28513921226161735
27542820733141734
3854.539257.535171835
28392218524171536
33533422429171635
37574026638161836
38593926438181935
34533823528171636
3955.540259.536171935
40584027237181736
2954.530225.528171335
3856.540270.534171935
33543824434141935
405840277.537171936
37453922433161736
4053.538254.535171836
39513425134171835
36493422229171835

(1604)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37563924729181935
34563723929161936
37563825233181736
37523723331151936
395636263.533161835
3855.539254.531171835
34533622230171836
395437263.535171835
3958.53926734181935
3758.53926035171836
3858.539253.531181835
38563824330161836
4059.54027634181836
3756.53825030171735
34493722731171835
3858.540264.533181835
3858.539259.535171835
3656.535225.528171936
38583925632181635
34503923232181936
3958.539.527239182036
405839.5273.538181635
33493320531171935
37573824632182035
405840265.537172035
3959.54027340182035
4059.54027929182035
405940278.540161835
3557.540251.534172035
3855.539.525535171935

(1605)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3657.539251.538182036
385939.525537181536
34483719827161936
4057.539259.536181935
395739.526735182036
3955.539.526334181835
39583925537171736
395739.527240171936
36563823032172036
405939.5272.538181934
35563523729161835
395636258.536171735
29422717828141536
36563625229161636
38533724235181435
28342516025151535
29433220830171436
3756.54026335181735
38513825437171836
29463420731141835
40594027036171935
35453120229161636
32533522738161835
38563724830161636
38503623335151635
32493522526171735
37533623931171735
3457.53524832171936
30483320927171736
355438253.532161835

(1606)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3754.536254.538181836
36553524336181935
405939.5276.538181836
39483725133181935
33532922429181836
27492620529141836
34533724129182036
38553624529181636
3755.538249.531181935
36553824631181935
395639261.532182035
33513221532161935
3857.539264.535181935
3654.537247.528181936
39573725335181936
3958.538262.531181936
34563925030182034
3556.539241.535161834
395939.527437191935
3955.539262.535191936
385839.5270.536181936
38584026330161935
29492818926161535
36533724035181734
35553824031181735
35543523331181734
30442919528181735
3356.536245.530181736
34563923529181735
33503721829161635

(1607)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34503221630161835
34533922829181836
26462218028181636
35543823331181736
37554023939171635
34543922529161636
396040272.538191835
33522621529181735
3959.539.526736181835
28413819127181336

38.558.53925836181836
35543722929181736
35513823536181735
3555.539245.536181734
20302014020101032
3457.539.525639191736
3457.540262.538181736
34563925136181735
31503821531161335
35523723329181736
30442718130161432
36473223936181435
36483524935181635
3756.537256.537181836
38573825432181736
33473922735181536
37583825737181735
35443722833181635
34443022031181435
26443219429161535

(1608)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37543823234181536
3457.538240.532181836
34563825232181934
375739.5261.539181836
32503221938171438
33493322539161438
32553321831151438
30392518831151438
27442519132161438
31442520632171538
33463423334171438
34483422133171538
28432618831161538
33423021332171438
31463421738171538
27452819425161238
25432118129161438
31483421038141438
28402918137171338
27392317336171238
30463121038171438
31482920632171438
33453221638171438
405939272.538171438
28462718828171338
33512620634171338
28422417527161138
28452719933161638
36483425338171538
34453021734171438

(1609)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33472820432171438
30492620133171538
30512821032171438
36512822237171338
32492820237171338
31443020034171338
30473020432171238
27462718731171238
30442619030171238
31442819232171238
34462720438141238
31442922338161238
24422317730151238
26492419230131238

38.559.54026637171538
33523222237161338
28392617427131238
29452219030161238
31483620938151238
28452918537151238
34493321430161338
30533321433161338

38.55837263.537171438
29492820132151338
28432317631141238
32432718530141138

38.55839258.537151338
31492519031161238
31502519330141238
27492319330161338

(1610)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

25452218432151338
29392117230151238
27462218030161238
27482217828151238

38.55231245.532171538
39512621732161438
3753.533235.530151538
30422518325131438
36482821235161538
39472521234151538
32422117528151438
29483121227161538
29392417225151538
31412519427131538
33453221430141538
36472822332161538
37432319638151338
32492521236151538
32453120130151538
32432920833141338
28482720137161538
37473022334141438
40563726038171538
29452819237141538
37493021238131338
37493121830151338
29492520133141238
32463422336151238
38523725037161338
39583626737161438

(1611)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29432821936171438
38.55335251.535161538
27462820631161338
36482921532141438
28432518930161238
30472720229151338
27432318432161338
28453119330161338
37503323131161438
27462719232161438
40523925033161438
26462019530131338
36463122136161338
33473122831161638
34513222934161538
31503021731171538
39513724836161538
34493723936171538
33453221629151538
31472720235171538
34523023731181638
31463322536171438
31513323231171638

39.555.53725335171438
37523424337171538
32512521131161638

39.54932235.536161438
36513624837171638
30462720336161438
2753.534235.537161638

(1612)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34533124337171638
32503022331161538
4054.53926432171540
4058.53927233171540
4059.539269.532171540
3755.534237.529151540
40593925735171540
4059.54027836181640
395638258.535191540
40554027030171640
26372618127171340

39.5594026634171640
40604027834171640
405640269.534161740
40503926131171640

39.549.53723331171640
406040277.535181740
4058.540261.532171640
39413221228171240
25322115327161540
33342318826151639
32382720530151738
33453123534151738
27382318130151739
26342417931151540
25332115427151739
29372619134151638
37523324937151538
40473625136161739
34392719834171840

(1613)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26342215830151940
39.55127231.535151739
4052.538257.536161838
33372418533161740
33412920436171839
27322317528171538
32362418931171739
39453022335161738
27362317031151540
29352318630161639
29362418132161638
31382318536161639
31342117334161640
26332115829161440
28332117033161638
32392319334161639
33402320333171638
31392319934161639
31352419832161640
32342418131161639
29332417132141638
32392319338161639
32393021129161638
29342416837141639
31382519131151640
29352318130161738
26352316835161339
385436261.534171738
32342419534161739
31352419734151740

(1614)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39433024334161440
39342320235161438
29322318232161539
30332118129171440
27332116029151438
29342217234161539
38372621234161440
34362821934161538

39.53631235.534151539
32352320634151538
33342418436171540
38393123236151639
37423023436171538
37412922336171540
35352419033151438
30342317733161439
38503323137171840
34392819738171838
33392719235181839

39.55536254.538181840
29332517331171839
31392619432171738
35432821339171740
32342718331171738
36443222740181839
28322316528181740
33382719432171938
32342418432171939
35392619135171838
29392617834161739

(1615)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37472723035171740
34363019231161738
26332616930171739
37443022734171740
37432922535161738
35382920536181439
34382821036181440
31382918532161638
38453724339181639
36423121737181840
38403322336181738
38483522934171439
31372517231181640
38423422936171738
33373119134171739
35383220437181840
38483625239171338
30372819226181739
30382718933181540
37523525137171638
32382918532171639
34453321736181540
35372720134181838
30342718432181439
29342616622171340
4055.536260.538171738
30342816735171539
34372618437171640
40523424334171638
36362619538161639

(1616)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40543825033151840
34342518135151538
40453123038151539
40402820535151640
28352817435151538
40543724839151639
36353020036151640
28342717333151538
27322315730151539
33373119336161540
40543625237151640
37513423633151537
33513221635151738
36503622738151837
40604028038151939
406040279.537151939
35433320228151539
37553824533151738
40553826538151837

38.558.539.5265.533151937
40604027837161939

38.558.53323736151838
35533724936131837
39493424334151937
406039.5278.535151939
3958.539271.538161939
405939.5277.537151838

39.558.53926036151839
38.556.53826535151738
31473321237151739

(1617)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55336257.537151839
39423121633151537
30473622336151738
31463622136151738
25322317232161737
406039.5276.538151837

39.55939272.536151639
29403320032151639
30393020633151738
32393220639151739
28443219933151739
4058.539.5274.538151837
31403119632151737
29393219231151737
33423321736151839
32483522835151738
406039.5277.533151839
38503824035151838
33403019633151837
33433620837151837
34513423633171737

39.557.539.526736171738
35483223536161737
37553324534181938
34462621335161738
36403120536151538
4059.539.527434171739
40493223333161638
38523724034151637
405938273.536171537

(1618)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.54730211.534171639
39.54633231.534171639
40563926934171739
35362621332151739
33352918035151639
36423521535171837
37473322535171738
31382818232151737
33373119431151739
31372419332161837
34382618437161839
4059.539.527537171638
38422722137161638
30413522636151738
29462821536171738
31463321939151639
29423521036151639
28393520739181738
32463422539161538
27452920235161539
31462821738151739
33453522439161639
29372719337171638
26372419336161538
34392520738161638
31423521134171538
34463122933161739
28443221337181838
40574027338161839
26442620437171739

(1619)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

25382218333181738
38503224138171739
31402720537171737
38553825834181738

39.55939.5276.536181839
34413122933171839
31442921735171839
29362618633171738
30432419432161538
31342519336161638
35443322239171638
3852.537.526438181638
37383121438161638
3957.539.527238181838

39.55840273.540181940
29362818933161638
40563927036161738

39.55639273.538181938
39453624136171738
37553926540171838
26342417333151538
37473824736161738
27352417732151538
38362521236171738
38393021838151738
37362621236161538
37403121437171538
39422720334171538
4056.540274.539171740
4057.53727239191640

(1620)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39413622939181538
39413122338181538

39.54231233.539171738
35342117431161538

39.556.539.5267.540161740
39373322836171640
39463825237171538
39413925036181739
39543826337171739
39573826137161638
39433522236171338
40573626938161638
38462621434171538
39493925538171539
395037260.538171739
3952.538258.540161738

39.556.53827240171740
00000000

40583927440181840
34362721439181638
34363120337171638
36393121637181638
405639.527139171938
395839271.539171938
36392720440181738
36423522340181839
38403322136181838

39.558.53927540181938
32342817635171838
37433723640171739

(1621)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39543826039172038
38473222239161738
34322519332151539
39423223237151539
33332920534161738
36483223136172038
28322116933151339
3855.53826336181838
40604028040181840
406040279.538181840

39.5603927740171838
40603927940181838
40603927938181938
40594027738181838
3552.528243.536181739
28362318834151739
31422520232151739
32483023835161739
33523121638161840
26503121532151840
26382516831151640
27412518928161640
4058.540276.540161940
38543624736161440
34543324635181840
31493623432131840
22372716731131640
34513422731171940
32543624436181840
26543321432171740

(1622)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

25483120330151640
28492921832161640
34493323635171840
3556.536258.536151740
3656.536247.534171740
4059.53927536171640
38523526138151840
23362415825171540
36462522728161540
23312516324151240
29413221931151640
25433320632161540
26443319928161540
36473523332151540
30353320229161540
25373219230151540
27453321329171540
32443323129161540
30443322432171540
32463123129171540
39533826238191540
3847.536250.538171540
35483724735171540
25403218330151540
28413520532151540
26333419830161540
29443622833171540
35543825136161540
32392619230151540
28382618730151540

(1623)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34482621933151640
32422821432151540
27462520431151640
32472522636161540
35462321335151340
33442720134181540
27372017432151640
25432419432151540
31422620434181540
33452621836181640
32402619834161640
33462521536151540
31462620030161540
33442520130161540
23422317232151540
39523425838161740
3651.532246.538181540
36502823736181540
31383720632151740
37513524035181940
30463220832151640
32443621835151640
39573827138161940
3958.538270.540181440
38553726134182040
40593927638181940
36433523536161840
39583826736181940
385638267.538181940
31493723333181940

(1624)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39563726636181940
38573926738161840
35463223436181840
36553625736181740
37533525136171540
36493522635161840
30433319630151640
30463622231171640
30383219330151840
36463824536181640
28372419532151740
28403021131131640
31403621733161640
27383119636151640
33393121030151640
32382819926131540
39543826533161640
30403320930151640
29383419733181640
28413522633161540
30362618931151640
31363319531151540
33373120930151640
28382618231161540
27392618728151640
25392418831161540
30383020333161640
29383420531151640
35483524937171640
31453622432151740

(1625)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30382218132181540
34333020233151540
33373119330131540
30393320233161540
34433523134151840
3855.538267.535171940
39483322835171640
27403220237161540
30343118632151540
35433320835151540

38.555.53926837171540
4059.539.5277.537171840
38383722736151540
36483624937151640
31322619133151540
34353422433151540
34403221132151640
38373422430151640
4056.538273.539171540

39.55339264.539161540
36383421031171640
35393521131131640
4059.539277.538151440
4059.53827639181440
40573826538181640
36573625936181540
26402517626171840
34493524136151940

39.55135246.524151740
40583927337171440

(1626)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36423622130181540
28403420331181740
31413220430181540
40573826538181540
30413721932171640
30402919530151540
31463321829161640
39553927137171540
30463722837181640
30433220133171640
33493221432181840
34373120733181540
38513925537181740
3957.540271.535181540
39554026334181640
405840272.537181539
30423220534181839
37463622433181739

38.54836235.536161639
27362817133171639
4058.538265.536181739
31433520534161639
27363218331181539
39493825236181539
37413221234181539
32493020732181539
35463722533181639
40604027936181539
28353319729181639
29483623030181739

(1627)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

28343219333181539
34443822934181639
406040277.540181639
34413621334181539
40604028038181739
30453622036181639
28333318231181539
32443421937181739
33553825640181639
35463623936181639
34353822840181839
40594027940181739
27353620837181739
28333720131181739
28343720734181739
29333520436181539
32563825835181639
29363519737181539
3355.538252.536171639
25483719231181539
33553725534181539
26402217227181239
3754.536260.532181539
37553726134181639
34523525130181639
29433519731181539
31433219035181539
26432917232181539
31453520835181539
27372817333151539

(1628)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31503623134171639
37533625131171339
32473623632171539
36463523637161539
34553725534171639
30423420534171539
27453519930171639
30422820036181539
406039.527934171539
40533426236171639
37413421031181539
39533825734171539
39493825534171539
4057.539.527533171539
35443423234171539
37473323736171539
39503622634191539
32473219436161639
38523724734171539
36393621033171539
33363520034151539
25373417529151239
38443523433171539
395637264.534181539
3956.538267.534171539
33383222332181539
39523625134181539
39483623235181539
32353419036181539
28513022034161539

(1629)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

28523123234161739
38523125235171639
34533224137171639
38553325334161639
33573224337161639
31522821030171539
33553424736171739
3854.53426137171639
30552722237181639
25482519134171639
29513022530151539
40553425535161639
33533224032181739
36563125033171739
31492921734161539
30492819832161539
24462118230171639
22502219034171639
29492519733161339
4056.539272.535151639
38563624036171639

39.55838267.537171639
38513621738171639
26462919234161539
33503622131161539
3656.537258.537171639

39.557.537271.537171639
36563724234171639
34563624436171639
3755.537237.532171539

(1630)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34463620236171539
31483520737161539
40503221837161539
29433619830161539
38513622236171539
27493620535161539
36533623537161539
35513323036171539
38533725636161339
37533724837161639
35533623737171639
35443423130161739
38483624635161839
405837271.534171839
3856.539269.532161839
28513423933161839
28463722933171839
365337264.533171939

39.55537266.533171939
30453621432151839
30473721830161639
38483624134151839
35483423032151839
3654.535255.534161839

39.56038260.531161938
35573424031171439
36522920433171838
36483020131151737
35412619730161839
406040279.536151739

(1631)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33382417531171537
3644.534223.531181938
35392919828181839
36432720734181238
31432618529161539
37553824334181538
40603825535181737
36392518435151639
33353018330161539
33402818436162037
36383221032181838
35483823532181539
35402920333181538
32412618932171539
3653.530211.532151338
32412718327171637
3254.532235.538171539
34573123732171639
34553124135151537
35572921830151538
29432418426151539
33483122130171538
36513123631171639
29483019331151538
24402917323181537
4056.539262.535181839
35593323229171839
3858.538260.530181637
26382417330151938
355835248.535182039

(1632)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35553623330182038
26392817728151539
4053.536248.529181738
31352617629161537
28342716832161339
405839.5264.534172039
38464022138171737
37543722137181838
2946.528185.530161539
40583826134172038
3749.535218.533161839
4058.540271.538182038
4058.538266.536172037
40603927838162039
36473121138171739
37493321834181737
31452818534172038
36533523535161739
38533423837182038
405939.5269.538181939
31443018936151638
40573926238151837

39.55837248.535161739
33422519035151639
31372718137161537
39583826236171738
32533120130152039
28442217326131938
29432418731172039
40593927034181738

(1633)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35463422333181837
37533424134181939
28392517227161939
28482920434171737
2646.525185.533161838
30482618833161739
29422818428151938
28452518133151839
25382216027151738
31442518127151637
31533020433181639
31472820033181839
29422519036181937
28412718729171938
3752.535238.533161839
3655.535.524130161638
33482820229181539
37483023533171638
37543425535181637
27322015826181639
3552.533222.534181639
38583826534171737
27352417235171538

39.5603927736181739
3759.537266.531181838
405839273.534181839
24322116027181638
40583827234171537
406040279.534171639
31342218234131739

(1634)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33382218833171637
33543321732171638
3555.537250.532171539
29533422730171638
30382118630181539
31392218429171638
31422420030181637
33492120331181739
34462521428181839
406040278.531191837
34432820532171838
4056.53726435181839
31392518733171838
33452922334171839
31413320935161738
26392117431151737
405638269.537171739
26412418929151939
28362418933151637

38.55238248.535171538
38412923032171839
33382620933171738
35362418335151639
37442922631171638
3553.530230.526171737
35373020234171739
37472922933161739
33462921135161637
35432419835151738
36392720232171739

(1635)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35553324531171538
27342317933161639
28372318329161538
36563022931171337
29412118734181739
32512720636171439
3855.536244.529171637
406039.5278.533181738
25342115335152039
3054.528233.533151338
365532239.534151839
33442620632161638
31442418326151837
30402118434151839
32532921234151739
34472520333161837
34572523730161838
3350.524222.531151839
3250.522209.534151738
37533424335171739
34342219731171638
38443223333171737
32422219435161639
33452420335151739
35572524134161837
38503725035181638
34422821835151839
3457.525239.535161738
4059.539.527636181639
3756.527242.535171638

(1636)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

405330248.534161737
31472319430151539
3644.523210.531171539
404537250.533171637
37452921230151638
39493323328151539
34422620432161538
40573626235161739
39513223037161738
38572623233151537
38532521832171639
39482821131161539
33392317930151537
35462418734151338
374027.5202.534151539
36432821233161538

39.55027218.535171739
27432418836171538
405939.527433161637
38472621633151539
40533725133151739
37442721634171737

39.56039266.537181738
4057.537259.538171739
28352217030171738
4059.539268.536161539
355029.5217.534151738
38563725636171837
28372217130161739
30372118230171839

(1637)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

27372218133151737
36562723233161738
30492220631151939
36492422036171938
38522721935161837
40603927038161936
28452318230151837
30432519130161938
31482420235151837
40604027536181838
3855.531234.535161937
33452118431151737
30382418032151837
32452418731161838
38392620333151938
38593726533152037
34432721631162037
29432419331172038
39593926736172036
36442821230172037
28402718734151837
405538.5262.533182038
28402419034161636
40563825934182037
32442621236192036
30472321429182036
34442721829191937
31492521933182037
4059.540278.527192036
30422619328182038

(1638)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

00000000
35493422734172037
30412318023181737
34393021030171837
353423202.523171838
34402319923192036
30352517725171537
31352618626161538
35432920629151537
29342215822161136
33412117921151337
31372217722171338
33443019930181237
35483623236181638
35533823838191537
35462920031181836
34392718830181237
29362016330171336
405639267.536181337
35523223234161538
38533725335171637
33442520833171538
35472721433161536
3854.539258.534171636
4056.539270.535171337
36382718929171537
34362217333161238
395940273.537181836
31502921134171737
3356.531228.538161836

(1639)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30573122125181837
32533621535181737
3659.539246.538191838
4058.540273.535181736
3555.536231.537181737
4059.540277.537181938
385939.5273.533181937
35472921631181637
34513122032181837
36523022930161640
27372217129161540
35462920929151740
38483523835161838
34473020726181739

38.54327201.529161640
24372517825181638
26382417525181539
27332116227181640
29352918329171538
37452922233151740
37403221631181840
38483021630181638
27362817430181637
3554.538249.532151840
33483121433181640
36483524436181740
22322016333161538
28372919733171739
3953.536261.534171740
39503022933171538

(1640)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39532922732171539
33473219831161540
3956.53927237171538
26322415530151540
406038274.537181740
36553324839181838
35532823236171637
33472921636171840
40573926734171640
29452417932151740
34533222936171638
39503825636171539
38553123735161640
27462518633171638
28442517931161639
38533223033151640
32462919131181738
35543123937161640
29442818532171840
39533926437191638
3959.53526939181537
37563322135181540
32423020132171540
32382517235161740
30543423436161538
31513121036161539
3956.538263.536181640
28473019734171538
23442918133151639
36532921535181640

(1641)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

395631245.538181738
3954.532246.539181740
385632241.534181640
37452720837161638
28482720732171637
32522822437161740
26442216532151540

39.55436253.537181740
38.55034233.536181738
37483022234181739
39553324233181740

38.55431238.534191638
39533224037181739
36502721630181740
36502923132171638
3657.531238.533181740
38472321234171740

38.55125198.534161738
32452420837161637
35532419131171640
39512723135161640
38502923438181738
33472520235181739
37462420734181640
32462119431161640
38583025536171637

38.556.52825437171638
33482420433171739
36532621531171640
34482622431161740

(1642)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33532420129171640
36552924738171740
34462719731151640
34502420731151738
35532823834171739
37512420828151740
38503124031171738
38472520528161739
38522521931171740
35462520729161738
37543225036161740

39.55531246.536161740
38522621530161738

39.55027222.532151737
39.54829219.536151740
39462422135181740
36472721631161740
38513225135181738
38492822936181739
3956.528241.534181740

39.54731235.535181738
39.55631248.537171639
38543024133171640
33573023538171638
3957.528248.535181740
31532821130151640
40593926939181638
34483221033181637
3756.539262.540181340

39.54732227.539171540

(1643)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40563426239181640
39.55739272.540181539
38553023332171640

39.556.53323734181338
36513121136171539

39.54937246.537171640
39.55639263.536171538
39.54636220.537171540
38563725537171540
35573925539171638
32362418338161137
3956.53726839171540

38.55538261.538181540
37572822938181240
3656.528223.535181338
3156.529205.536171539
36512421238171240
28462318837171338
33562222039161239
3957.530231.536151340
3957.532255.539171338
30492420228151340
30522523137181240
31512220136171538
30502321039151537
36573024737181340
3556.524234.534171540
33542823439161340
30562723739181338
36462520534171739

(1644)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32492720433181740
31472720237151538
28482820129171539
33442720833171540
35543123135171738
35543123335151540

38.556.53626738181640
33472720732161538
29442520036161537
37522723238171640
32562923838171740
37553325138181538
38533225238181539
35532422530161740
35472720438181540
33492521234151537
32472620536151638
34492722338151339
3755.538257.538161540
33512621432161540
36492421136161640
28532622036151640
3453.532235.538171540
36542722635171538
29402418736171539
32412218236151640
37582824835161638
37523123833151639
37493224137151640
405939273.539151338

(1645)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40583926839161540
3755.534251.538171640
35503223736151538
34472721133151637
33472521333151540
3354.528234.537161540
29472919935161540
36422521835151538
3556.528243.536161539
34442920533151540
35432520131131538
37503224335151539
38452721534151540
38483123435171538
34422620535171540
37553425737171640
32442820431161538
37453923833191637
30382617729151540
34442820035151540
32482922036131540
38483024332161538
33412519535151539
35452622235171540
36462922033151538
35482521333171539
38462922837161540
34503022631161538
3953.535259.538161640
35552923639151540

(1646)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32532218829181638
39.559.535271.538181637
39593026038181740
39583927139181740
34383820633181740
39532523036181838
3956.531252.537181839
3755.525235.538181840

39.5583527138181838
38.558.53426739181839
39543324738181740
3857.535258.537181738

39.55931262.537171640
38.557.53726839171940
39.55934260.539181738
38552923939181737
39593626739181740
3856.526244.532181840
38562824534181840
3352.526222.531171838
25432217130171739
32542422532171740
3156.526228.534171838
3856.527236.536171839
3656.526243.536171840
31532522132181638
35542723934181640
3353.527223.532181640
39583125633181638
29492521429181537

(1647)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

28472320332181540
27482319431181640
3051.525206.535171638
2753.522205.526181639
2951.525218.528181640
31522923536171640
34512422836171637
31532522431181538
4058.539274.535181639
36572523433171640
34563124434171640
37572423533181638
34502522735181639
36502420933181640
33382619133161532
3750.534241.536171334
29382317528161436
32352419230141538
40593927637161436
34423421527171532
405640273.536171534
27372417223161336
3850.539.526033151732
28362318421171634
24352617925161736
4059.54027836151632
38594027335171438
30352719430151234
37392922036161438
23332116622171632

(1648)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

24332016422161334
39.55039255.531151234
28432421128141338
32362520428151634
22332116226171738
23412016933161732
24342317931151434
39553827140161534
22462420032161636
3056.526240.537161432
35533725937171334
3256.539262.537171332
2344.522199.529151538
27352418735141336
40604027939171334
23372717831151538
34493422933161538
22462118126171534
24522819825161634
3857.539270.540161532
34513525540141332
375540265.532141336
24472520037161436
35553926535161336
33452420137151334
33402619629141536
34433021232151536
33432218433151734
38472822639161736
31362119326171632

(1649)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32402320031161534
26362117735151638
22352015821171436
31472419937171532
31392219135161636
33462921437161536
26372117029151434
39534024434171332
33412519835171236
28402117329161436
32392118539151338
29422418629171232

38.55437242.537151234
25372116422161332
21362517130171638
26412919121151632
22452718721151732
22402818529151634
38372921437161532
30383020435171532
22332717226161436
37573826233151634
24342616523151532
25392617028161432
25382820031171734
22402417025161732
35543825632151632
3356.532241.537161536
25412820128151734
2857.53724735161432

(1650)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

2958.538243.533161332
34573926534161734
3458.538266.533161632
3256.538256.534151338
38483123425141332
29352117025171236
32422118928161432
35372119136151332
29312117037151536
25332115925161536
37473224836151532
31433322337161634
3953.538262.540161632
30352117022151734
36372119339171532
31342419436171332
33412521839151536
23322115922151436
25332417121161636
406040279.538161538
30362117628141334

38.557.53425937171532
38553424837151432
34422820834161334
24422320525161334
25392216920151436
24392217620151336
32522122226151334
23462118521141632
22402118621161636

(1651)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

22342115820161532
25392218729151538
23372117626161438
29422520530171534
38493524736171734
3856.539267.529161632
27392218329161534
31452823031171732
23412119129161434
30482520732161534
406040278.5371716102
31492121726171634
22412519624151632
23362116520141538
24502622440171538
00000000

3054.533250.536161534
22412218937171438
23412218532151532
24472620928151634
23392319226141636
24442319722141638
30572824437171632
28582824028151532
25532220733141536
24452119531151532
28502923839161332
23472220539161534
23452319325171636
23452219133161638

(1652)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

28553324235151532
2850.526221.536171436
3158.531253.539151438
2654.526241.537161732
34553826537171538
23352518840161432
40604028038161434
22322217340151634
21312116628141632
354634248.526161634
24342117737161636
24442319533141538
27332418230151432
29483423037151734
3655.536263.540171734
23342117831161532
3855.537266.540161636
3858.539.5273.540161540
3758.539.5270.540151734
29322320140171736
36413724130141436
28392318025151334
3254.530240.526161534
28412419927151332
23322015122151432
32402621022141534
27372819322151432
25382618423171432
23332116225151232
24342416824141234

(1653)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38543926123141438
23342116323161436
26352517422141332

39.5573827028161338
30342719522161432
30433121424161434
385435260.531141338

38.55438262.530151236
25352116524161438
35553624927141232
27422419022151338
23402418322161436
40604027829161432
405839271.529171438
26392117022161432
39593927131141336
36573725527151232
3650.534231.528161338
25372117229161532
22332115029161536
25342116525151532
28422217827151438
38533524925161436
38593726626161438
3454.529225.526151332
35432721026141536
35452620525151232
29402518531161538
28482919831171539
26432317230171538

(1654)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26442518131171538
24452317531161539
32492819531161537
35533021731171537
33502318731171538
34412719931171539
31392619131171539
29362516630161638
28383220231161637
28383118531161637
32402819228171537
30453020526171539
27402618325171538
29392517625171637
283826174301716138
29382517431171538
27372416725171639
27372216827171638
29392317630171637
29402618931181539
27382116429181538
29352418427171638
28372317331181637
28372517133181639
29382418329181638
28352516633181638
29422818532181637
27402417135181539
32512721936181539
30422619035181639

(1655)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

28492720134181638
3248.529202.536181638
31463020737181637
37473323535171639
3454.530240.535171539
32422818832171738
28422619133171738
31552821135171737
30372517033181838
28472417331181637
28392015931181638
345430226.536171738
31532820035171737
29443117630171738
30513119234181638
364829211.534181637
33462618331171637
31493118732171737
32442517832181738
32472619231181737
33523020634171738
34553424034171737
345431246.534191838
32412918234191837
27422416934171837
34563324434171737
3956.539265.540191738

38.55328221.538191838
33492820036191838
3258.531234.534191838

(1656)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32423620435171537
38513825132171537
373439.5190.538171538
31403418332171538
31413418934171537
27382916931171537

39.54839255.537171537
39.55639.5273.538181638
31413220236171537
38513824638171538
34393118335171537

38.54737242.538181538
36403220133171537
32393319236171537
37423523133171537
35413420035171538
35443321637171538
32373118929171538

38.53832189.534171538
38413520337171537

38.54036209.538171537
3250.527210.530171538
335231242.538171538
33503021835171537
32472521134181637
29472521335181637
34533424935181638
31492421033181637
28402318133171638
31532320931171637

(1657)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31432219130171638
30392318934181637
30472420136181537
405739.5272.539181637
27462518936171638
29502420334181638
33542523038181638
34542722838181638
31482420232171637
31482321034171537
30442120333171538
33482621835181638
27482920338181837
32473021935181838
30472921833181837
33473123335181637
29452920729171637
30452820636181638
29442820036181637
28432920135181638
32453022831181837
33493224636181838
30452620734181837
325032242.534181937
3248.525206.530171737
33522521629171638
20412018420101033
34532524234181638
31532822833181638
31442920530181737

(1658)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31433022830181837
30482821731181738
27452418829181638
36463021932181738
34432921833181837
32453021935181638
3455.531245.535181638
34543021331181637
34482920627181738
34433020429181638
33512621732181637
34502822131181637
34472920529181637
34493022031181638
34493022234171737
34453022128181537
34462822632181537
34412920426181538
34452921728181537
29462719427171838
3150.530224.532181737
28472819928181838
31482820228181837
33472721326171837
27412417321171637
324828206.531181538
37543225033181838
33483121828181738
33503422935181738
31492619327171737

(1659)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

375736259.535181837
31492720327171838
4058.539274.536181838
36553625335181837
27492218826171737
30452218624171737
30472719827171838
33472921934181537
31462619826181638
30442818928181537
29533221732181738
26452818025181737
24322114926181737
27472818430181837
27372816826181838
30513123935181638
29422219430171638
3358.530249.537181838
00000000

29412419932171737
33452622235181838
34512624235181638
32443021633181637
33463023133181637
32452620931181737
32532623134181738
30462820931181737
30432118935171738
30502920534181637
28412217431181638

(1660)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30473023636171637
29442620634181637
29442519834181637
29442119033181638
28462718829171538
31402819330181638
29502418532181638
3154.533213.535181537
37593927436171637
3157.527219.532171538
32563022332171538
3357.530237.535181537
3559.535264.536171637
29542419631171637
3053.521200.530171638
3357.524207.531181737
30502520335181538
31552320932181637
3557.536264.533171538
31542720934171637
345931236.536161637
31583223236171637
3658.532243.532161538
3756.530237.529171538
35562721429171638
31542821634181538
33542921434181537
3555.535263.537181637
31422220037181638
28392119337181638

(1661)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33502422832181637
33372119732181637
36552524933181537
26342017733181538

38.55234258.532181537
35422423533181538
33342821531171537
30392220032171638
28392118933171537
36482323632171637
32332118933171537
30342018431181538
30342019831181538
29462122332181638
32412122332181638
35463024431181637
33513223531181638
3454.533236.532171637
3451.533240.532171638
30512121233171538
25462017733171538
26522220431181537
29492320431181538
33442922932181638
35483122932181636
34533121930171536
34533424131171635
33482821831171637
36533324631171638
32513422831181537

(1662)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33482821832181535
37573426133181536
39513525331181538
39513925933181536
29412419830181636
25382119030181638
32432522630171637
31392119930161638
27392419630171638
4056.54027533171537
30372218831171538
39452724432181536
29372118830181538

39.56030263.531181537
33432220831171538
31402120230171635
34502223330181636
33452422731181537
35502624131181538
30362119531181538
32482622531171538
39603927232171637
23382118731181638
28422421131181638
345532255.531181536
31542723932171536
3458.531253.533171635
3551.534254.531171637
36513025331181638
27472322231181637

(1663)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30452822732181535
355534262.533181536
3153.527239.531171538
37523525632171636
3754.53526231181636
3752.532257.533181638
3657.532261.534171637
37553726835181538
34482523034181538
3051.522228.532181637
25372119833181638
3651.529252.534171638
30442122435171538
30473422533181537
30533122831181538
2952.531229.532171538
27492920531171536
37533125233171636
26392718231161735
30413321632181637
28433020433181638
36553224431171737
29433220732171735
35543425233171636
28553121731161638
26532919631151536
26503220233151536
29463121032151538
29523120431171637
26393120933161638

(1664)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

27392818031161638
29392919732171537
25422318833161538
26452220733161536
26422318731171638
38573525932171637
34523424233171738
26452621131181738
25412520032171738
27392420033181737
29432420237181538
31492922135181538
37503524736181536
40604028040181536
33443022937181535

39.55336261.539181637
37483424539181638
34473122533181637
38523622432181535
26472318934181636
27452319534181638
31452420935181536
33503123735181636
34452822735181638
36483123738181537
30462921131181538
30432620227171638
35503124336181637
35483223636181638
24392117433181636

(1665)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39493324940171538
29392419732171537
31382720631181638
28412519731181635
34563024735181636
29382920427181837
4055.535266.539181838
26382517730181738

39.55437264.537181738
34503023834181637
35393322135171738
38493324033171738
34463322134171636
33443423337181636
34383220434181735
38523425236181737

39.55434255.536181838
27413018933181837
33433422033181835
33433522734181736
36543625634181738
34453422437181836
37473523237181836
38493424534181638
3754.536261.535181637
34513523934171738
34513623137181738
4059.539.527937181637
34423222736181638

39.559.539.5278.538181838

(1666)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38593927138181838
36402921638181737
39483124735181638
35442822135181938
31412620035181636
28372418733181636
29412418631171838
32422119630171636
28372118033181736
35502621233181738
39593926837181737
27352217229181638
24382116930171638
31472720634181737

39.55639266.537181738
39.555.53526434181738
40483325436181636
33402518732171638
29332516830181736

39.55437262.532181736
32373220731181738
28352919828171837
32392820935181836
34312820633181838
27312417128171836
36382921730181636
30352819630181638
30322919538181637
38423624329181638
36352922429181638

(1667)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33323220436181637
36363422335181638
36393323135181638

39.5373524434181638
38453625131181637
2954.526212.532181638
39593826329171640
33573024130171539
26552320535181538
3356.532249.538181638
40604028030181640
28532921333181638
3858.532255.532181639
3254.526219.533181639
38583426327171639
30543122532181538
30492519533181638
32562722227181640
31543122636181640
37593225736181640
23532418030171638
3658.536262.540181739
30532420030171540
31562823530181538
3256.527235.530181639
3156.525200.530181640
31552720233181740

38.55539266.532191840
29492920931181638
385634259.534181638

(1668)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37563225735171739
37493125132171740
33512320433171640
32513021232181638
3753.531244.531181538
3253.530217.534181538
3354.532229.533181539
3353.528201.532171538
33513021333171539
34513222034171640
36533223832181640
35483223333171639
25452419034181538
30472920932181538

38.557.53726833181538
31472921432181639
3959.53827235171740
38482823633181838
38543924434191839
345430238.531181738

39.557.53927233181640
4057.539272.535181538
405838271.532181839
33492421233171740
3755.535252.534171640
4057.538275.532181738
406040279.531171840

38.556.53426135181740
4059.540278.538181640
38553425837171540

(1669)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55432253.532181740
35512823733181838
384828245.531171638
375435260.531171740
375637264.534181840
37543225532181640
34492622332181638
32512522131171739
38473424933181839
37493223732181839
33513123535181739
40583927336181739
28462318336181739
35513324237181640
3654.534255.537181740
30432520432181739
36543425635181840
3955.533259.536181840
35493225135181838
3856.535261.538181740
40553525740181740
35543424637181738

39.558.54026937171840
31463321834171838
29442821132171839
32492522333181738
406040279.533181740
32472720735181838
33503023536181839
3352.528237.536181838

(1670)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55130248.533171740
36542824633171740
36493023837181838

38.54730228.534181839
32382417830171737
33472921134181737
32442820731171833
31432417634171835
3249.528197.533171838
26452619134171733
32493321732171735
33443322932171735
32402821334181837
27462819731171836
3857.538268.537181738
28442520532171835
3448.534242.535181736
29462218433181835
26432218332181636
29432920030171835
3554.535259.536181838
33472821932181735
3151.532.523435181736
32532722432181637
31482822735181536
35523324331181738
3251.529234.533171836
34512623234181835
385638266.537181837
31462219532181836

(1671)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39523325935181739
26442017130171535
31482823233171637
30483021432181535
32473022330181536
28422017730171535
28492220430171636
3449.526216.530181635
31472719330171535
39563826435171738

39.56040275.535181637
3349.522209.530171635
30472319630171635
29432819030171536
34483223631171538
33503021933171636
35523425833181635
37502723433181537
37452923032171536
32443020932171539
34493124131181535
36503424330171537
30432419035171635
30452319530171536
31392519130171535
32433019429171535
34443221630181535
32433021030181536
34453122631171538
37473223533171637

(1672)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36453223033171535
3447.530230.533171535
38493524332171538
3847.530228.532171637
35442822032171636
32462720031171635
384734255.533181538
32392218531171535
31462919332171636
3146.530197.531171535
40604028033181638
40513626630171539
3446.530220.530171536
3547.534228.531171535
33453020730171535
32443021732171635
30452719231171535
33433020832181638
31372218030181537
32432419230171535
30452318530181635
31432519333181637
3446.527224.536181638
3648.528228.536171638
29423019134171635
30462719433181637
28412720135171636
30502219732171637
394838254.537171736
36443122835171737

(1673)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30443022227181738
31432921634181737
30442419430171535
29462822333181637
4056.539.527235181738
29442318831171635
2945.526189.530171638
28392416930171637
24402316830171535
29443119627171539
37543725134181538
3555.539262.533181537
30433521234181639
37533524134181640
30423019430171639
31433420131181638
33553926334181640
30443320432181639
35453821933181639
29422919630171638
33533521631181638
34503522732171638
27423018732181638
24412617631181638
32433521131171639
31413118930171639
32423120330171538
34423220230171539
3756.539251.533181639
3759.540271.534181639

(1674)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37603926535181640
29432017425171639
25342016125171639
30412017825171638
32482019125171636
33492021628171637
32492120730171639
24372016629171539
33462019327171538
31472320132171539
24422116330171739
27422017830171738
29372217730171738
35482923230171740

38.551.53625330171839
32432017930171839
25372016530171736
34382117630171736
35452020030171640
33392017730171639
35472220030181638
36492724138171739
35403422230171738
26353119030171838
33403321730171838
27362817730171739
28363418830171739
30363619030171739
27363418030171738
26353217730171838

(1675)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31383420130171839
26363217730171738
28353419334181739
25363218630181739
32373320130181736
31413621826181636
32423623831181839
3956.54027132181738
32473720830191739
34483522634181739
31423019430181839
36553825932181838
36443421130181838
37453021836181739
30412718733181739
36433522034181639
29402518230181637
31392518030181638
34473521834181638
35433121627171837
35423220632181736
35453423233181737
38423022033181836
35453422030171838
31443018431181837
34483222335181738
3856.538267.535181840
32392719031181838
38543625534181838
33413019931181737

(1676)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29473019734171337
36483724235171638
27453120131171439
36513624435161539
37593826634171738
30503220231171538
36493522937161537
35443221134161537
37543825637171537
36472819930171538
37603927436171538
3755.538256.534151439
37583826136171536
30453720529171338
36443721833171336
30433220334161537
36513723334181637
32443319830171537
34493721831171437
33443621031171337
34473821630171538
36493824834171537
34463522735171538
32433320633171437
31482619835181757

39.556.53827036181757
35433020532181658
33432518228161757
33412217829171757
33422620134161856

(1677)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35492623636181757
32493723338161960
406040277.538191959
405939.5277.538181957
40603927738181859
4059.540278.538181860
40604027938181960
36503122436181957
37533624335181956
35432719233151859
36523722535181957
406040277.538191959
406039.5275.538181959
4057.539273.540191856
24332816534131456
3955.539.526537181757
36493023733181659
31362518935181559
27352115830171457
29372517329181757
23332116930161557
23322216830161556
3957.538268.531171758
3954.535259.538181859
4058.53827334171859
3654.536246.534161659
4055.538259.536171856
4058.539.527536171960
35412920436181958
4058.539276.536181959

(1678)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039.5279.537171860
33402619934151860
406039.5276.539171857
27322116630161857
29362418638151657
406039.5276.539171759
37532424637161756
39443623839161655
32463121237181558
405939.527838181655
24342116934141259
29332318335161659
24372618439161756
29362519137141754
23342116128151657
32523022738161654
38523625939171559
24332417433151456
28382217632151356
37563525938151658
40563225838151659
36502823736161656
34522823537161658
4059.538273.540161658
405737268.538151859
40604028040161960
34513223240161858
40593727040161957
406039.5277.540172059
27362317138162057

(1679)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29342117440151757
25332318637171656
30372318940171759
40604028040171857
405939.5273.539171958
35382518635151456
37463020934151658
36443121537141855
34382118536151759
4058.53927240151959
37373021140171457
26392418440191458
24372418340181259
34382920433181559
24332516130181459
26372917731181459
39563726035181759
30393420333171656
37563924936181756
385839.5271.536181859
3854.538262.538181758
35543925836181859
39553825238181858

38.55739.527334181959
31383219036191658

39.55139264.537181757
31392821137191556
30362920033191458
29322518230181559

39.55138252.538181858

(1680)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

27403019028171755
38.5553926733191557
37513724835191857
30373018728161457
30352218340161556
36463023040181457
40604028040191556
34332117132151557
3957.535259.538191556
28342417333151356
31372418333181556
30352518733181457
35423222939171356
32412821139151558
31443022536181657
27352116230151458
31342217836161358
28352117435151758
30432922333151457
31392619834171758
35352820636161659
38443524133171656
20302014020101047
38383022938161656
32443322532161357
28422918634191558
33523424034181440
32463322134171540
30473320332171540
36493525536161740

(1681)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31393118032161540
34503122329181540
30503222332181640
1422139933181640
20382817132161640
28502920733161540
20423420430181740
33483322528161740
30563323933181540
29503322133181540
27483020733161540
29553322732161540
36513323931181540
33463422432161540
31392518332161640
29362518534181640
29432619034161540
25382417733161540
30453220332161540
38543825934181640
35493021834181640
4057.538265.535181740
38543525134181740
29453020932161540
26432718932171540
30412520034181640
32432620335181640
31423020234181540
32412618933181640
405839276.536181740

(1682)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33492821035171740
30452820335151640
33422618832181540
385434.5243.536161540
4059.539276.538171640
39563624331171540
38532822637171540

39.555.53325338171540
40563826437161740
35502921531171540
33482921132171640
32463020831171640
3756.538249.533151540
3757.540270.534171540
3454.530231.530171540
29403018932171540
30492919731171340
30573321733171340
33543123633171640
31513221831151240
26492819932151340
36533324738171540
3957.536264.538171840

38.55535260.536171540
31422819136171440
33493022537181540
35523224038181640
3856.537259.528181540
38583625938181440
40603927639181440

(1683)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

405938267.539181640
36573425035181540

39.559.53727138191440
37583725933161540
3654.528235.535171640
31503020730181638
34533423732171838
31483222034171737
35503221933181838
3657.533246.533181736
3756.534251.533181838
3552.533232.535181635
3857.53325634181835
3857.537262.536181839
33493222435181738
27453119332181638
31433019930181535
25432918336181636
34513324132181536
30442919234161636
36573525633181837
35503121333171738
35523422232181638
33523020332161035
32503120931181835
30342918531151635
36422921924161735

39.55230240.531181736
35523423627161836
26312215834101535

(1684)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31393020134141635
30423018931151535
32422318437141736
3249.528213.537171735
34443322237181636
31372619231161535
32452921031161836
32402618925161335
28392918225181535
32362919131161835
36573523932182038
405839.527540182039
29362217832151835
30392117431161035
37503524536172038
27492920225151438
26402516624131437
22352215225151335
29392717726151335
26362716524151435
27382517229151436
25432417928151436
29462619729161637
30503021130181637
27442617729151437
26442618025151538
29503322029161538
31543423835171438
26482920334171535
3559.536253.537161939

(1685)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3049.532222.535171735
3657.535255.534161737
28533222831161637
27462719833161538
37583525234171538
40563927240171539
36563324331171537
3758.536243.535171437
30382418131151536
28443021534171436
34473222632161535
28433719933151535
3757.533243.533181736
34482820830181336
37533224935171339
33492621937181338
35533422633161635
33533423233161535
3657.534235.531161535
27473121631151536
36483221730171536
37493122932161535
34503623631161338
39553726637161538
30382118232171538
27573221832171638
3158.536246.535171738
3257.535251.535181739
3156.534242.533171738
3458.536255.538171838

(1686)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26352717634161538
31512921735171638
34563322436151838
34563123533171538
3357.535240.537181839
3659.535260.537181839
37443121736181738
29402918828151337
25432819433131537
26543121935131739
3957.538265.535171839
36583825834151735
3459.536257.537151838
27372718532151538
28463020532151840
3154.535247.531161840
32563524833161840
33543524231181940
32503121031161740
37563726338171840
34513423738151740
29452920034151740
39504025232161840
2855.533231.533151840
406039278.533181940
28462918528151840

38.55639257.536151840
40554026731171940
30442919933151740
24412516430131540

(1687)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31493221735171740
30513421532151840
26443018729151540
34493724137181940
26512920333181640
28502519731181640
30483121934171740
25532719833161740
23522619332151840
34373420633161740
23442517930151440
395939.5260.535151540
23422217332151740
30512722035151440
24512220532151540
28503023135151738
26502921935181638
33512923235151638
25512921333161638
32473022733171538
21502821031171738
22512619531161738
22542619233151738
24502922435171738
36563625035171738
31483222434161538
30473320830181538
34523424232171938
32523423933171638
34503422732181638

(1688)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3352.533233.531171738
34463523835171838
32513323935171938
33513021933171738
33432721535171738
37543324835181838
35493423232181738

38.55131242.534171738
26412918732171738
35483323335171738

38.55236238.536171838
37533725736181838
33503121133151738
3551.532235.533161638
35563425236181738
29523221634181638
3255.533234.538181638
23523219929161638
26482720432171538
32542822833171538
30492821134171538
3056.531234.538171638
3456.533245.535171538
24483019431161538
3556.532230.534171640
4059.539277.540171740
36553524230171840
32553323835171840
3757.534264.536161740
29433020233161640

(1689)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3356.532234.534151740
396035.5271.535151740
29503120734151640
35543424136151840

39.5603827438171940
38583624933151740

39.559.53927638171740
39.559.53927538161740
29513122032151740
27503021132161740
32543122233151840
34553223735161840
31512720534161840
34533022833151740
33533122734151740
3455.528232.536151740
3552.529224.535161740
40604028036161740
32483221032151740
3857.539.5271.535151840
3757.538263.535151740
3356.537236.532151840
3456.536235.532151840
3355.533233.534151740
35493022031151740
33503221729151740
34552723435161740
37493022333151740
33542722234151740
34553122834151740

(1690)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38532922134151640
29462718932151640
37573826336161740
33543122932151740
32472219134151640
34472922334151740
30533021634151740

39.55636245.535182040
32522821428161840
34553123328161840
26512920528151840
32523021331151840
29543122537151840
28533022137151940
29492821135151840
29533021736161840
34563024131151840
33533123232171840
38563425432161940

38.558.53626537151940
38.559.53927036161940
37593525735161840
3758.537257.535151840

38.55739268.535171840
38593626335151940
365838265.534151940

39.55438264.535162040
31552922433152040

38.559.53927337162040
3455.531230.534162040

(1691)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37593926334161840
3959.539.527836171940
31432820532151740
375839272.535161940
38593827436161940
34563323735161840
3658.535256.536161940
32563324230161840
3358.535250.532161940
30542321234171740
375638267.535161840
31523324032161840
406040279.536151840
3859.539269.536161940

39.5583827033161840
32593124935171940

39.5593927635161940
32533021531151840
406039.5277.535171840
36453022234171740
406039.5278.537171840
32573023638161740
3757.530247.538171840

38.5603727335162040
38.56039.527836161940
38.557.53626131161940
38.559.537272.538151940
36522923331151740
37513324534151740
405938.5275.538171740

(1692)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40603927840161940
35472723036161840
27472920534161740

39.55336257.540162039
38513624738162038

39.558.539272.536162038
39.55838259.528171939
32483421420172039
36433120620162039

39.55437265.532161939
39.5573827032161939
40593526932161739

38.556.53525828151838
38573826732162039
35453623832172038

38.549.53825540172038
39.55738264.540172038
4059.539276.538182039
35473825036172038
4057.539271.540161938

(1693)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39593827036182039
38.558.53927236181939
38.55438252.532161839
38483525436172039
39533625636182038

39.558.539.527536182038
39.557.53927032152038
38463725620171939
3857.537267.524151838
33452620736181938
3759.536264.536182039

39.559.539.5277.540182039
39.557.53726834182039
34553325136181839
37542924136171939
3851.529252.536171939
33503123624161838
36512822630181839
31522522522151938

38.55526253.530161838
38413423336152038
36513024226182039
36513023928171938
40604027940181938
4059.54027840181939
40593927340181739
35442220136181639
39583226340161839
3958.53226140171838
3856.531252.540181738

(1694)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38522623028171738
39.559.53224836181739
40603727040181838
40603927440181738
40604027840181939
39593827036181839

39.55838262.540181839
38552524440181939
37562625040161839

39.559.53125740181739
406040278.540181838
38553224640181839
33532922138181538

39.55832253.538172038
39.557.53024738182038
3957.532254.538182039
40573225936181938
4059.533258.538181938
40593225840172039

39.55532258.540182039
37512923040182039
40583325240172039
4058.53927336182038

38.55433253.534172038
35502921938161938
40572823938182039

39.5593126138181838
4055.529241.540172038

39.55232244.536172039
40523024540181939

(1695)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40533324838161939
4055.534262.538172039
4059.540273.540172039
37583325240181639
36593025540171938
40603727340181939
3758.534259.540161938
3856.53626140171638
40603527138171938

38.558.53326338171939
34493021934161838

39.56039.527838181938
39.56034.526536181839
38.56030250.538171939
40603526538171839
376032264.540171939
4058.528260.536171938
3858.528235.536171838
4059.534266.536161838

38.55934253.534171839
40603827636171938
31472821236171638
34472720226151939
4059.539276.540171939
4059.539273.540181939
39562924632161839

39.55025241.520161939
39573424830171839
4057.534260.538181938
4057.536256.532181939

(1696)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38533224440171738
4059.539.5276.540171938
4058.540276.540181938
40553325940171739
4057.529243.538172038

39.55836265.536171938
40492522032171739
40603727040171939
4056.534259.538171839
40604028040171839

39.55840272.532171738
37573725630161638
4059.540277.534151738
36503725432151839
35543725230161738
35453523226151838

38.55637267.536151939
3751.536257.538171839
4059.539.5276.540172039
38483625136151839
40544026736151839
34523325034161639
33463824834151738
37573926532161639
31473022022151538
3955.539.526538161738
34453623126161838
36483623832161739
37533624928151838
3857.535249.530171738

(1697)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35473423428171739
38.557.53826938171739
405639270.536161739
36553423434151839
4058.539273.540171838
4055.538269.536161838
39583826738171838
3657.536251.532161939
36573525140171938
36393523334181938

39.5553726634171739
38423624234151839
406040277.540161839
3557.536247.526151939
40604028036171839
39563626536171839
37543325236161838
3653.533242.528161839
3754.533249.538151738
31412822030151538
395837269.538181938
3655.536259.538161839
37533525132171938

39.553.53926638162038
38.55439266.538162039
40533926838181939
37503725936151839

38.55133251.540151639
20302014020101038
3755.534250.538161638

(1698)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3958.539271.536181838
406039275.536181839
39573725932171838

38.558.538269.538191838
40604027434181939

38.55233243.536171939
38.54733245.526171939
39.55136256.536171939
39.55233245.528171939
4059.538273.536161939
40593927436181938
4058.537262.534181939

39.558.53726840181838
406039274.536181738
35583024534181738
35583224728181739

38.558.533262.528181838
3955.531251.528181838

39.55735265.528181939
39.5583627030171939
38553425630171939
4058.532261.530171939
3957.534261.530181938
3758.533255.530171938
35553024428171938
3656.531251.532171939
3857.532252.530171838
395939271.530171838
39593426430181839
39593626534181839

(1699)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55828255.534161939
40604028036181939
4059.540277.536181939
4059.538273.536181939
4059.540272.538171938

39.55830253.528171939
39.557.53225932161738
40583326832191938

39.5583927532171738
3952.53325628171839
3754.528242.530181838
4057.531264.534181838

39.556.53026028181739
40583526732181939

38.557.53326430171939
36562925233181940

39.56038276.537181939
406039277.537181940
34332319528161838
35362420534161940
35412822636151938
37492724137171939
37502924638171940
37463124235161939
38493225036162039
384932242.534161839
38463224937162039
34453023435172039

38.55438259.538172039
38.55334249.534171939

(1700)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

28412321235181939
36472623235172039
38553826738182039
32422420432172039
38543726335172039
40604027840181939
4059.54027840181939
38563726234171939
40593627234171839
4059.537273.534181739
40604027834181839
4059.54027935181838
40503225033151538
4057.535269.534171638
40603727534181838
40593727334181738
3853.533256.536181838
37552924834171838
37593626934171838
3959.534268.533181738
36452522532171638
38503325333171638

38.55534262.536181738
3854.528250.533181638
4058.538273.535191738
36463121038172038
33502820738171938
37482621234171838
405840274.536171938
405938272.538171938

(1701)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4059.539271.538171938
36503023537171938
4059.540278.539171938
20302014020101037

39.559.53926839171938
40583926939181838
4059.537268.540171938
405839.527439171838
33372119036171638
37493023136181838
39603827237151738
396039.5277.540151738
395839.527540181838
4059.539.5275.538181838
4059.540274.540181840
32392618734171740
37463021136181740
37402822034161840
3952.527235.537171740
37482823836181540
20302014020101039
36452923235181540
406039.5278.536181740
3955.53827034181740
29372618030171640
33462420636171740
40604027838181640
35563825632181840
34453423936171640
406040277.537181740

(1702)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33432420631161640
31422419936171540
3959.54027537181740
3957.532241.536181640
38453022737181740
38522823939171940
405939.5274.539172040
36523324640171940
37533625740181940
365235.5237.536171940
40604028040182040
34492922140182040
36472922134172040
3851.532228.536172040
30472420434171940
39593827340171940
3858.536263.537171940
35403220434171840
36482422036171940
3556.531246.537181940
34582923339171939
35522924238182039
4059.53827440172039
4059.537256.540172039
406038276.536192039
4059.538275.537171739
40583526334171839
4059.539272.534171739
39593527135161739
36533123335171839

(1703)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40543625238181839
406040279.540181939
40583926838171939

39.5573426339161939
40593927637171939
405636266.538171939
40563325737171939

39.559.53626834171939
405940274.537181939
4059.54027835191939
4059.538275.537181939
406039.5279.536181739
38493224534171739
406040278.535171839
406039.527836161539
40604028037181939
40604028037181939

39.54327236.534181739
4055.535265.532171539
40383023634181538
33534023531171738
34402320728171738
32432721231161738
31402620035171738
39523224734191738
38493123635171738
38523626434171738
3959.53927637171838
3956.536264.538171838
29392318433161838

(1704)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31372619531171838
4058.539273.537181838
375030251.534181838
406039.5279.538181839
38453122934191739
35573824734182039
3448.537219.535171939

39.559.539.526937162039
38.55639.526737172039
37563926137172039
40604028037182040
4059.540277.537182039
40604027837172039
40573826537182039
37503421536182039
3959.539273.538182039
40604028039182039
37593826237172039
406039.5277.537172039
4059.540279.539192039
40604027839172038
40604027739171938
40604028036182038
40604027939192038
37533825437181838
37553725539181938
406039.527838172038
374433249.537172038
405939.527637172038
406039.5279.539182038

(1705)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039.5277.537172038
33382921135172038
35413022836172038

39.558.53626934172038
39483625939172038
39583927238172039
38432623738182040

39.557.53827038171940
3852.538262.538181940

39.56039.527938171940
37433424036171940
4059.540279.538161940
395637269.538161940
40604028039161940
32513024037181840

39.555.539269.538171840
385537265.539181940
40543625939171840
37473223938181839
37513525038171938
405840275.539161939
40584027436181939
33453223638181939
35442823638171939
32472722738171839
33442721937181839
38513325439161839
32472521639171839
34442921434151939
33442922238151939

(1706)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38523225139181839
4058.540276.539161839
3154.531244.538181839
29502622239161939
29462520936171839
40603927740181639
38562725140171638
38533024739171638
38583124438181838
38543024838181940
37532523036191740
4058.54027536171740
36562424135161740

39.56039.5277.538161740
30442119536181840
28452620435181640
3954.536265.538161840
4056.534259.539181640
32573624237181640
4058.539273.539171640
36512422636181640

39.55638262.535181640
35533324434181640
3754.528238.535171840

38.55933264.537171740
39.5513824935161840
405740271.538161740
40543924834161840
39503824336151740
4058.540270.539171639

(1707)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40523825136151839
40533925139141839
36383721232151738

39.55638261.535151738
40593826736151740
40543726137151739
40483823338171738
38483723934171839

39.54539251.535171640
405939269.538151639

39.56039.527638181639
4059.538271.540151839

39.55435250.536161639
38442921232161939
40593827037171839
406040278.539181839
40604028039181639
37524025139181539
31472221630181839
40604028039191639
32412621835171639
35403021638171839
395835266.536181639
38503225336181839
37493124333171639
33512822732181839
39593927338181639
40604027938181839

39.55535263.536181639
32522922836181839

(1708)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4057.538273.540181539
39.556.538272.539181740
39.559.53927537181540
3959.539.527337191639
36513424337181738
32442320934141538
40593627138151738
40603927938171538
40553026538181638
4050.52725536171738
40583527337191538
39543325837181538
406039278.540171738
39563326636181538
406039278.538171538

39.55528260.534171538
406034273.539171538
38553225836191638
40563827038181538
406039.5278.539171538
33512321335171638
405830264.537181638
3958.52826239171638
40583527338181638
406039.5278.539171640
36502623638181640
34462421431181639
38562925732181638
40603927737181639
40593626938181639

(1709)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4058.537268.539181639
38593827235171739

38.558.53927440171739
38563426740171739
3856.534258.540181739
32482220238171739

39.55939274.536171739
40583526534171739

39.559.53726535171539
4059.534269.532171639
40604028035171839
38533225438181639
38533124936171539
30452720538181639
33462922732181839
4057.538271.535181739
35382120339171639
32392119537181839
40603927534191639
40553226137181939
4053.539267.537161739
34392520132171839

38.555.53425934181739
38.55536263.536171739
38422822537171739
39463023832151739
405839.5274.539161740
39522824438171840
40553926439151839
4050.535262.539151639

(1710)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604027939161639
38422420632181638

38.55225244.536171638
40472723433181938
40584027534171938
38493324635151938
30342619229161538
36402721729181638
27382418434181638
29352518934181838
36402822431181638
34352620229181838
28342017235171538
395737269.534171838
29362218834171438
34392820940171438
40604028035171838
36503724335171538
35502722934181538

39.54628236.537171538
40533025436171639
4057.540274.532171639
34503224929181638
32432421335181540
35443123239181540
4059.54027938151640
39553826738171540

39.558.540276.537181540
39.559.540274.538171540
40594027935151540

(1711)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36503822938141640
26412919738151640

39.55336263.536161640
33523724335181640
30403019835171540
34463324532171540
32352819737151740

39.559.539.5272.538161540
40604028038141640

39.554.537267.538181740
40594027739181940

38.558.539274.539171939
365237257.539171939
36523624735171938

38.55337256.538181939
3855.53526340181938
375435256.536181940
35523324840181939
23473222039191839

39.55437266.538171839
38543626239171939
37513224438181839
37533725240181939
38543726539181839
23382817537191939
375136260.538181839
36443023237171739
32512622737171839
40563526740181840
40593727240171840

(1712)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32503424037171739
32423122537181739
29412720536181738

39.55636264.540182038
39.55636267.534152039
29553525137172038
38583826233171738
37583726735181839
37583726837171740
31512620733171838
29512420432181740
3655.531252.534171838
3956.53526536181739
38573526037171839
31482521034171740
3859.539273.536171940
40604028037181939
3555.537260.537181940
4059.540277.540181938
36512623235181938
36512824135181939
36512622033181639
3559.537.527038181539
3858.533263.538181840
38543525134181640
34543524136181938
35563524734181838
38563626237181638
38532622931181539

39.558.538271.537171640

(1713)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3749.522216.538181639
37573424837181639
3656.530246.539.5171640

38.557.52824438181639
3957.535262.536171640
3959.537266.537181638
36503022133181838
38532422134181638

38.55034229.539171539
36532922838171639
406039.5274.539171539
39572924735171640

39.55936267.537171540
39.55933262.537171638
36532121036171640
406039.527738171538
40583726440171639
406039.5273.538171638
405939.5275.538151639

38.55335237.537161638
3751.534236.536161839
35503322537161840
26403020340161838
4057.538263.538172040
406039.5272.540172038
4057.539268.539172039

39.55939257.540171838
406039.5275.540172039
40603927034171638
32452920435181640

(1714)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39553423335181640
40593826536181640
3947.537228.534181638
3957.537253.535181738
39483422235171639
40604027640181539
32432821337191440
3959.537270.535171539
36593526237181740

38.55935259.536171840
3557.536259.538151838
3157.536255.537171838
32513123038181738
3550.534236.536191638
32533423538171539
36553525139181838
395936.526738171740
31482521236181738
35523324737171739
3657.532259.537191740
3254.533244.535171839
3956.539268.536141838
37503725236161939
30523223236141638
33563624635181638

38.55137250.532171639
28472822134151640
38593927036181640
406040279.538151639
3753.536252.535161638

(1715)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39513124833151638
38492923332191738
33382520631181639
30412520829171639
33452220735161740
40604028035171640
405939.527435181740
4058.540270.533191738
37403022632161739
38483525235171738
40604027738181839
35542925036171839
36442822133181838
38523625033171840
38533725136181838

38.56040277.535161839
38.557.54027235171739
38.55535250.534181740
38.55335252.539171740
35452721632161738
3857.531239.534161738

38.55538260.535161839
3750.537229.536161739
4058.53927438171838
40583827236181840
405739270.537191840

38.5563927038171738
4057.539268.537171738
33452720232161738
3646.531216.534161739

(1716)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35432820831151739
38553423432161739
405940277.536171740
40543726034171740
4059.539272.535171839

38.556.537266.535181840
35443221531171740
37453223037161838
37473222634171738
3856.53926134161838
36493422433161639
36543824737171640

38.556.53826139171638
3856.538251.535171738
3958.538263.534171840
3758.538261.536161739
37593926837191838
39573826635181738

39.557.53926434161840
39563826435171739
3959.54027237171540
396040274.536171738
36583725237171739

39.56040271.536171840
385839.5260.536171739

39.56039.5271.535171740
3352.537227.537171738
33563724231171739
32523621533171339

36.55436.525134171840

(1717)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36493223037161738
33482922536161739
38523524235161739
31492621033171740
26422118027171540
3357.527249.534151539

39.559.53927238171838
33472421536171740
30472720929171838
3348.531243.532171739
40604027936171838
31472320932171740
406039276.537171840
3859.539269.535171839
35532924134181738
3456.536247.534181838
31432220034181739
31513023334171838
28492823336161739
3957.539.5272.535161840
40583827237171739
406039.527538161740
406039.527936171838
33462923135171638
34493022637171638
405939.527632171639
4059.539.527536191539
36473322434181640
28412419934171539
40553426134161539

(1718)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38453624532181639
40604027939171640
4059.540279.540171540
4059.54027738181539
40512823237191738
34392822134181538
4057.539.527036171639
40533726233181539
405639269.535191638

39.55939269.536181538
40604027737171640
34463623834181540
36503624431191639
3557.537265.534171539
27443321230181738
30382620130171639
34493524534181539
37583927134181540
38563827134171539
4057.540275.539171638
4053.535261.532171540
406039.527838181639
32353120534181538
33363020234181639
4059.54027735171639
36493423235181638
29452920735171639
29473122137181638
37583626139171538
25513122433191739

(1719)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3654.528246.536181740
28473122935171839
32352920638171738
34513624739181739
37493824934181639

39.55437256.537171740
40513625537181638
364735242.532171738
40553826437171739
30442821235171740
32503222637171639
34433122840181938
35403422238181939
39513525237181740
33353219829171638
29472921537171540
39533725437171639
31473022335171638
36463724337171639
38503624636171638
4059.54027634171740
36493524536181739

39.54838259.537171740
40573627138181740
39573826637171739
39573826436181838
36573024038171839
40604028039171739
36543525336171738
36523224034181540

(1720)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55939272.534171739
37583826435181738
4059.539.527834171839
38573826639171738
40604028040171840

39.5604027938171739
40593927235171839
28502422337171738
40604027637181839
385939.5269.536171738
40553926938171939

38.558.53425938161840
40604027940161740

38.557.53826936161739
40604027937181739
32473222135171738
38563726034181839
38573826935171740
3857.538265.537181838
3859.538270.537171740
38593726436181839
30453121035171738
324132224.536181538
40604027637171740
38583926735171839
4057.540271.536181739
35513224338171838
4059.53927635181738
3850.539248.534171739
39593927131181540

(1721)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34473323034171740
35543324539181839
40603927040171740
4058.539269.533181738

38.555.53325732181739
35533424528171838
29523223634171739
30412920930171738
31482522235171638
4059.536267.537171740
32392620231181639

39.54528229.533171638
40603927938181840
344724229.532171639
40604028034181740
34492621935171638
36532623134181639
38562824838171538
36542122730161638
38543726033161540

38.55839271.534161639
38.557.53526337161539
38.54632233.535171838
38.559.538272.535171638
32513523436171840
314325211.536171839
3959.53727237181839

39.557.53425439181840
3653.528236.537171738
4059.538277.533171839

(1722)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3654.529255.536181740
405939277.537171839
4058.53827536171838

36.55939270.537171839
4059.539.527639171740
40604027738171839
35543425338181740

38.55636258.538181838
34503123535171738
28482520232181839
36523023837171838
38542925438181839
28462520435171838
40583126435181739
38423123136171840

39.55839273.537181638
39553526335171838
3956.536266.538181839

39.53832231.538161838
39.54837252.535161740

00000000
4058.539.527638161838
3854.535256.537161639

38.54835249.536161839
39.55538268.538161640
3846.536245.535161639
4059.539.5277.536161638
38523523836171638
38563826436171639
37603526435171639

(1723)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38503324235181840
354830227.537181638
3858.537266.536171538
38513825736171838
38542523535181639

39.5553624936181840
38492623336181638
39533124535171538
4056.537262.533181639
4057.533259.535181939
405838273.537182040
404633246.536182038
4058.53526040182039
3955.524233.535182040
37542722833181838
406036271.536181939
39452722532181738
39582724133181839
40604028035181939

39.55935264.538191739
405739.5271.536181840

38.54127221.538181938
40603927936181738
40553827136191839
315537244.537191738
40603927139181838
406039.5274.538191839
3657.53925235191739
3859.539.527440191940
38603827539181640

(1724)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3959.538263.540181639
39.55437252.535181940
38.55236240.538161939
39.55839267.538171638
40603927539181940
40604027940181638

39.56039.5274.540181940
40604027939181639

39.559.54027537181940
3956.540259.540181640
40604027740181940
40604027640181639
406039.5274.539171840
406040277.536181839
3958.537271.535181840
38593727136171838
4059.539.527537181638

39.557.539.5268.536181640
3854.537260.538181839
40604027937191840
406040278.535161940
406039.527938161940
35503722635161939
3553.537244.534181939
36503324835161940
4058.53827434181840
40604028039171640
37573424732181738

39.55637263.536171838
37543725929181738

(1725)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4059.539275.537181839
4058.539274.539161739

39.55939274.538181840
39593525831171740
25342917429161940
40603927937181838
4059.539.527737161738

38.556.53926537171838
3954.537261.533181739
27362618031161839

39.56039.527735161740
4059.539.5275.534161840
406039278.536181940
406039276.535161740
406039.527833161740

39.557.53927040161740
39.558.53926639171740
3958.539.526938161740
4059.540277.540161840
3852.537247.539171738
39553926834171839
38473825131171740
4059.540276.537171840
40573827033191740
37553423429191840

39.55736251.535181740
39.55836262.539171640
3757.536244.537161840
3858.537268.539151740
39593727140171840

(1726)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406036271.540181740
38603626338171740
37593525237181840
39543324834171840
38523023235181840
3959.538268.534171840
38573424333181940
40573425836171840
37573424333171740

39.55938273.537181740
405937271.534171840

38.559.53024132171640
3957.531240.533171640

39.557.53626835171640
405440271.539171840
38494026039181640
33463522937181840
37533424738171640
37523525736181640
31493123139161840
35393422929161640

39.5523826237161740
355037251.537171840
405738268.537181740
40604027835161740
33463523331181740
32383120535161840
38503724835181740
37513424936171740
40604027837161740

(1727)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33432923037181740
405439.5267.539161740
405939.5275.538182040
40583826037172040
40603726938162040
40604028038182040
40604027537171840
3756.52924537161840
40603827137181940
37472620835171840

39.54325212.535161740
386029.5245.538161840
3959.532247.538161840

39.54625223.535161940
40593727238181840
40572725038181840
40593527038181840

38.554.52623037181840
40603927938172040
396036270.538172040

39.55936267.537172040
39.55539.524738171940
406039277.537161940
40603927838181940
3651.536221.533161940
39564025535181940
40604027836171940
3854.540266.535161940

38.56040276.539171940
38603827238161940

(1728)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37603725936171740
38603726439181840
38563826040171740
40604027736181840
3954.536239.539171740
4059.539.5266.535171740
3959.536255.536181740
3357.534231.537171740
36573423839181840
33543623537171740
38563625139171740
37593824837181740
3357.536241.540171740

38.56039.5274.540171740
406039275.537161740
37603827137161740
3659.539268.539161840

39.559.54027437151740
3859.538270.537151840
38593827037151740

39.559.53927338151940
4059.54027838161840

38.5603927436151840
33543926037171740

39.56039.5275.537151740
3759.538274.537161840
40603927937161740
3859.539269.534151840
3759.539275.537161740
34503524240151740

(1729)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37403321537151840
40604027936161840
3955.538269.537151840

38.5543826737151840
40594027440151740

39.559.54027438151540
40483625537171740
40533826440171840
40403624038181740
4058.539274.538181840
4058.538270.538171740
38452922636161840
40493424439171740

38.54229226.536182040
40573426236172040

39.55137255.535181940
4059.539271.538172040
40603927536172040
40604027836182040
4058.539.5269.536172040
39594027438151640
4058.539268.537191640
40593927437181840
37553425338171840
4059.54027736161840
4058.539274.536161840
38553726439161840
4059.540275.539171840
36593826334181640
40603927936171740

(1730)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39563726940191740
3854.536262.536171740
38523425131151740
4057.537267.537161740
39603927539171640
3657.538263.540171840
40533926439161740
39533726134151740
37423724036181640
38573626438171840
38583426737161840
405938270.538171840
4057.538268.533171640
3957.53827336181840
39483825235171640
40573626538151840
3949.527226.532161640
39503525940171840
4053.535263.539171740
40543426537181640
3855.53125334181840
4057.536267.540191740
40573626639161840
37533725739171640
406040279.540141840
4057.536265.540151740
40563625935181640
40563827140171840
39583525739191740
38553324940181640

(1731)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55636260.539171840
3753.533243.535171740
39573726834161640
35522622836171840
40604028040181740
37492823039141840
32522723434161840
4059.539276.537171840
40604028039161940

39.559.54027739161840
39563426438181640
4059.53727038181840
4059.537269.535161640
4059.539.527837161840
395525250.533171940
406039278.535171940
4059.539.5278.538161740
3859.53226636161740
405934264.536161740
406040279.536161740
33532220835161740
3659.534263.534161640
345122224.533161640
4059.534270.532161640
40604028040161540
39604027738161740
39502624135161840
404528235.536161740
39563024931161740

39.55536258.533181740

(1732)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4058.537266.536181740
4051.527243.532161640
40583626535161640
40573426236171740
40543325938181840
4059.538277.537171740
406038275.538171840
40573125337171740
37442121937181840
406039275.535171740
39532624437151740
40543025437171940
40552925336161940
39482423636171940
3853.536260.537181940
40512825036161940
30402518829151838
38522724133131738
40563526337161740
37512623131151738
39542724135161838
39552825435171838
395930260.535181840
37542625034171738
39503024632181838
33412319530171738
405736269.532171638
30452320432161640
395124231.528161640
37492723735151638

(1733)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.557.53726935171938
38432122232171640
3953.532260.537181938
40573826737171638
40522824331181738

39.559.53727034171740
37553424335181838
4051.534252.529171738

39.55839271.537181638
4059.537273.537171738
4059.539271.536181840
4058.539272.535171840
3456.535241.535181838
40533625135171838
40533525836181840
38493024934171838
405739272.537181838
405538268.536171938

39.555.53525135171740
4059.540278.538171738
39513525638171838
3757.537266.539181838

39.55738245.534181838
40533926436161840
33443322036171840
40563726137181638
4058.53827140161838
4057.538273.538161840
38552924836171638

38.55635.5266.533171738

(1734)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3959.532259.533181638
38.559.53326133181840
3859.537262.534181838
3759.536264.533171838
32472520436171838

38.5603927736171638
40604027936171640
40573626736171740

39.556.53526235171938
37473223236171838
3957.538269.538171740

39.5593827137171838
39553425938171738

38.559.54027538171738
37593526737171740

38.558.53626735171738
39.55838271.536161638
3556.532253.536151638
4057.533262.536181638

39.55735266.536171840
40593727437181740
36583125937191738
3554.523243.539191738
35553225234191740
32542623030161738
36533325134181738
36552624337181738
40603727735191840
3753.52825038191738
40604028035181738

(1735)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35462623333171738
37.5482624135181838
38563526437181740
34522623236191740
38573326637161838
4059.540277.535181738
35552723837191840
4057.53827134181738
35463022537181738
37463122436181838
29423020834181840
33443221935171838
34533022737181538
38543626236161638
37583525835181538
40583927436171640
37553224137171540
405937273.531171638
3755.535257.536171538
32483021637151640
35423122637181838
35462922936181938
37452722835181838
34462220336181640
32513021435171538
3655.533249.536171838
3958.54027733171638
33493122135171938
3955.53626635181640
38553525636171740

(1736)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.556.53726732171838
36543022732181838
36552722034171740
34522622134181738
35543122721161838
35473221632171738
38493722934171840
28472620638171738
33572923531161938
31472720329191838

39.55639.5269.533191938
39543224028181940
4056.539.5273.537162040
405639.5273.539181938
39563526231171738
31452720237161540
39573626533161738
37483023032171640
39453221434181540
36382620033161640
39513023032171740
38533324933171540
37433021131161640
39513623832171640

39.557.53625131181640
39553523631171540
40583927430181640
37422920331171540
39492922632171640
39492823528181540

(1737)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37382820232161540
39.54935242.532181540
39.55134239.532181640
39543423630171640
39523322533181640
39543623534171640
37482722232171640
405839275.535171940
4059.537266.532181740
4056.539255.531171740
4055.539.526532171640
3954.536229.531181640
406040275.533161940
39593824931161940
38563724530171840
406039.527534161940

39.56039.527330161840
31453020121171640
406039.527932171640

39.55733240.532171540
39.54731216.530171840
32402719531171640
34503220932171740
38453020729171640
31453022231171840
3856.535234.527161740
40603826031171940
39593726134161840
3959.538256.533171940
405940277.539171940

(1738)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37493524234161940
405940276.537161940
40544027235161840
27362118330171740
35412621434161740
35412520528161740
38543926332161840
3858.53826736161840
37533323630161840
35512622232161940
36532923135161840
32402421431161740
34542523036161840
35392321328151740
35532422635161740
3858.535255.534171840
31352117825171840
40573925932181940
4057.539271.537171840
39503323334161740
4056.537269.532171940
37553524335171940
40594027730161940
36392619230171940
3653.530222.533171840
35522721232181840
36532821930171840
34512821129181840
36482420131181840
33473020931171640

(1739)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34512521229171940
33472420830171840
33462520631171940
37462520430151840
36472722632171840
4059.538272.533172040
37512723532161740
40563123828161540
3954.531239.531161540
39522820928161540
37532922432161640
37543022930171740
37473123930151740

39.557.53927034161740
38593626636161740
35482821535161840
40603927535161640
39543425235171740
4059.539275.535171740
40593526432161740

(1740)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3954.532243.531181740
35533024434171640
36532722032171740
405939.5277.534171840
37533023033171640
32482821029171540
30562721629161640
4059.540279.535171740
38594026836181840
3759.539272.533171840
40604028036171840
40604027837171840
37603927436171840
39593927635181840
406039.5279.537181840
40604028038181840

39.56040278.536171840
37604027734171840
40603927836181940

38.56039.527836181840
38.56039.527635171740
40604027936181840
406039.5277.536181840
396038.5273.534171840
40604027936171940

39.56039.5277.535171840
3759.54027635171840
3959.539275.536161940

38.559.53827435181840
406039.5279.536181940

(1741)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.5603927536181940
38603527335182040
396039277.535161940
406039.527936181840
3956.535268.534181840
39583326736181940
396039277.536171840
4059.539.527936171940
406039.5279.536181940
40604028036171940
40603927836181940
40604028036181840
40604028033171940
406039.527734181940
39604027633181940
39603627336181840
40603627137181740

39.56039277.537181740
3859.540274.538171740
396039.5275.540171640
396038275.534171640
40603927935171740
406039278.536181840
40604028035171640
40603927835171640
40603727234171640

39.559.53927634171640
39.56038.527737151840
39.5603927735161740
4059.53827537171640

(1742)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406040279.536161640
406040279.537171640
40603927837161640
40603927837161640

39.559.539276.533171840
39.56038276.537171740
40603827637161840

38.56037271.536171840
406040279.537171740
40604028036171840
40604027936151740
396039.5274.538161740
3859.539271.539161840
406039276.539151740
406039277.539181740
406038274.539171740
40603827638181740
39603826639171740
40603727132171640
406039.5277.537181740
396039.5276.537161840
406039.5278.536181740
406040279.537181740
40603927637181740
3959.539275.537181840
4059.539.5276.539181740
4059.53927338171840
396036.5270.535181540
38603426736181540
40603827537181540

(1743)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

405939.5278.535181740
39573826437181640
39603827235171540
39573526139151540
38583526636171738
34593526238171738
396040277.538171738
406039.527636171838
405940276.537171838

39.56039271.537161738
3859.539272.536191738

39.5583827136161838
406040276.533181738
406039.5278.538181738
40604028040191838
38583526738191738
3855.535257.537181738
40583727137191638
38583526536191638
4059.540278.538191738
4056.535266.537181738
3956.534259.539181638
3958.536260.531181638
39573325938171638
395739267.538191838
395539.5269.538181738
395840273.538191738
38543625436191538
3957.538267.534181638
39573726834191638

(1744)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.559.539.5277.538181538
38583626536191638
38583826838181638
3957.539.527135181638
39583927636191738
39593827440191838
3959.540275.538191738
38603827038191838
38583826939191838
39603927539171938
40604027938181938
3859.539272.537171838
38603927437181738
4059.539.527537181838
4059.539.527637181838
3859.538268.537181938
38583826335181938
37603927136181738
40603626834171938
3958.53927436181938
39583926938171838
3958.53827337181838
3958.539269.536181938
39604027936181938
39593926934171838
40604028035181838
3959.539271.537181838
3959.539270.537171838
39603927437171738
40604028037171838

(1745)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604027937181738
40604028036181738
39563525737171838
406040278.537191738
39533826538171538
39573726937171638
36423123636161738
39533826536181738
395839.5274.538181838
39603927738181638
3959.539276.538181738
39603827136181738
3958.537272.537171738
40604028035161738
3957.538269.538171638
405337267.537161638
39583827437171738
395638266.537181738
396039.5276.539161738
3959.539.527538161738
3959.539270.538171738
4059.539.5278.539181738
40603927538181738
40603927537181738
4059.539275.538191738
4059.539.5276.539181538
4059.539.527839181838
396039.5276.539181738
3958.538272.539181838
39603627039181738

(1746)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

395638266.539181738
39603826637181738
3959.538269.539181838
4058.538273.539172038
37603927439171838
406039278.534161538
4059.538272.539171738
4059.539.5276.539171738
3957.52124033131336
396024.5256.532131336
3857.534261.531131536
3756.527251.533141336
38512123131131336
3658.53025533141336
38553625933151336
3956.536260.531131336
36542923132131336
3858.526256.533141636
3856.530257.532141336
3448.523207.528131336
36472322032131336

39.55637262.532131438
37572324730131336

38.558.52625228151336
38.556.53426031131538
29562321230131336

38.55923233.527131336
38.555.52122729131536
38.55321231.529131036
37592522930141336

(1747)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37582322932151336
37542221032131436
35562321832131336
3758.522229.532161336
3853.540240.535131436
3757.524213.534141336

38.557.53426136141338
38602824434131336
33532523334141336
38592524835141338
37532921332131336
36562121132131336

39.55729234.532131336
37583123730131338

39.55832234.531131338
39.55236235.533131336
39.558.52922331131336
39.558.53526732131338
39.55932239.533131336
39.558.52824633131336
25472419032131536
36582923933131436
40573826737131538

38.557.53625437131536
39583426135141538
34583424035131538
39573526435131338
40583526136131536
3552.533236.532131436
4056.539270.536131438

(1748)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3957.535263.536131436
3248.528198.533131336
35512721332131436

39.55737266.535131538
38563625333131536
4057.536262.535131538
4056.533257.536131338

39.556.53627036141438
39.557.53524836131338
39.551.536260.536131538
38.553.53324737161438
39.5573526933131338
39.549.53325429141338
3658.531261.532161338
37563025431141338
35522924131161338
3951.533256.529161338

39.558.53026035151338
40593527332161338
3856.529256.528161338
405832268.532161338
3951.527246.532131338
40573526931151338

39.558.53326830151338
3952.526243.529141338
40593326631161338
34503023428151338

39.55937274.531151338
3958.536.527331161338
4054.534266.533161338

(1749)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40593627234151338
3755.529253.527161538
3958.535264.533161338

39.55934269.532161338
40593727436161338

39.55929245.531161338
39.558.53325631161338
3758.529253.531161338

39.558.53125528161538
3958.530245.528161438
406039.527832161338
406039276.531161138
31502921228141338
40603827335141838
3959.536270.534141338

39.558.53627236141338
38.55831251.532141438
3958.535267.532151338
37582824327141338

39.55937273.535131338
39.558.53727029141338
39.55835266.531161338
3858.534266.531161338
3747.535249.533161438
40603827733151438
3551.534229.533151338
30382718127141338
38563225631141338
36443122330131338
32453120126131338

(1750)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38553626331131338
36483222233131338

38.55339263.533151338
32453220830131338
31423121328141038
3757.537261.531131438
37553926833141438

38.558.53927333151438
3652.537232.532151338

38.55038250.533131338
3750.536231.533131438
37483123232161338
3956.537266.530141438
36443121029131338

38.55731238.526161338
37593223931171338
3658.532253.530161438
36593325331161438
32593225032161538
3659.532243.530161338

39.556.53526230171338
36593224831141338
38603325434161438
3858.533245.531171538
3859.535258.531161538
39603927435181637

38.56039266.533171639
40603927436181639
40603926934181738
4059.535250.529171637

(1751)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40603927436181638
39603524833171637
39603625736181739
38603526234181739
38603526234181739
40514026533161737
3958.539.526533191638
394539.5233.533191738

38.548.52921628171637
39.559.54027035182039
39604027436172039
3959.539.526232182038
39584026734182037
3948.540246.534182038
39574027134182038
3859.540268.535192038
38493823334182038
4058.54027434182039
3958.540272.535182037

39.55939.527135192038
3851.539.524235162037
4059.54027937182037

39.55840274.536172038
40604027938172039
39503723133181938
28402319134141639
31472118728181539
40593827535151539
36603625034171639
34442218830171639

(1752)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38492320233171639
38432319632161539
40452320335181539
40552623535171639
40592522935181739

38.548.52521133161539
4056.526232.534161639
31452117027151639
3958.528240.538161639
3757.528243.535181639
33542421435161639
4059.53426734161539

39.55937258.534171539
37502419934161639
395733265.533181539
3555.530216.530161739
4053.531243.534181539
3455.527224.529161739
40552622634161539

39.55230247.530161539
3853.525206.531171639
40522823535181539
40543024932171539
39513321735161739

39.55535253.535181539
37472919830161739
3956.533249.534181539
33513222429171539
4053.534233.536161539

38.55131230.536181539

(1753)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37502719928161639
34472919031171639
4055.535252.537171739
40543525837181639

39.55335251.534161639
38.55728234.534181539
37532723635171539

38.55323218.533151639
39.54722197.529151539
40583126634161639
40532523934171639
29442318430151639
28442419126151639
4059.531261.538171639
4055.525229.534151539

39.557.52023133161739
38.55630250.534171639
40552523332171639

39.54932255.534171539
40532723034161539
3855.527231.531171539

39.55840275.540191839
33482219833171539
405831267.536181839
4057.529253.533171639
27402918330161539

39.54932254.535171739
38.552.53525834151739
3646.529230.536161839

39.550.53425434181739

(1754)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36533424634171639
3853.534245.537181739

39.55332242.533171639
33483623332181639
405539.527439181639
375138256.539171639
405939.527740181739
37433625037181639
32423222231171539

38.54633252.536161639
34443323536171539
38433224734181639
37463323539171539

39.558.53425438181539
39.559.53326937181539
38.55839.526837181739
3453.523223.533171639

39.55423241.536181739
4058.523250.536181739
40603427237171739
4059.533261.536181739
32372119433171639

39.557.52823831181739
38472421736181539
38552423036171739
31402119031151739
30362117227151739

39.558.52424836171839
38522623633181739
406039277.538181739

(1755)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37552522735171839
39.557.532264.538171739
40583126538171739
40552624238171839
3956.528250.537161839
34523022733151639
38453022938171739
36472822338171839
29502922236161739
3956.535251.538161739
28432619030151839
38513423837161839

39.55436258.536151839
38543624836161739
4056.536258.537181839
37443222035171839

38.55236243.538171739
33513120936171739
31422419537171839

39.55431248.538171639
34503321738151739
37523424138151639

38.557.53525238151839
26432318334161639
30502721334161839
33482920434161739
31493121834161739
28402617733151739
34472921338161939
30372217931171939

(1756)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.554.53525535161939
3553.532246.538161939
35412821236171939
36472822036181939
35523123638171839
39513123136171839
40523725038161839
37533423036161739
36523323537171839
4059.539.527836171939
35492922736151739
36493023938161839
36492621137161939
38503023534151537
40532824834151536
40563826535161737
40573526435151536

39.55838271.540151637
40563025436151536
4056.532262.537171538

39.556.53125738151538
38553024734161536
40502924833161537
4057.538268.538151536
40594027536171537
405739273.537171636

39.5583927338181536
38523123434161537
39553225035171536
4057.533263.538171538

(1757)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.559.539.5276.538181636
39.55633246.536161537
39.55632260.535151536
39.556.53124335161537
2451.527194.524151536

39.558.53425436171737
39.558.53326034171736
3956.532215.531171638

39.55831241.536161736
38563326131181637

39.557.53827032151536
38.55833251.535151637
38.55029212.528151636
34533123328151637

39.56035264.534171536
39.557.53826534171538
39573322232161536

39.55833263.535151537
3956.532253.536171536
405939.5276.538171737
38563224036151636

39.55834261.536161737
38583224636161536
40543526439151838
37503425140181836
35452821737151837
31453121433151837
4058.533266.538171736
38573726538171837
39543324434151736

(1758)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55236261.535171837
38.54831242.538151836
3656.531245.538161837
4058.535.5270.540151736
38553525540151838
3958.53526939161836
3850.528233.538161837
4059.539.5277.539161736
38492923233151637

39.553.53626240151836
36482722335151737
38412722835161636
33402721431171738
39583426037181736
3657.531239.536171737
3456.528226.538151536
30492319237181737
3957.533248.539161836
3858.535.525839181637
3757.532243.539161736
37583325439161838
40604028039161836
38573224838181737
3858.537267.539151836
3959.53927239151837
37543123239151637
33482720835151736
34563123839171737
3655.528226.535151736
32552921036151737

(1759)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38573024236181736
37573424738161538
37573323238181536
37502723732161737
39562925534151736
36532922835151637
3959.539274.539151637

39.559.539.5276.536171636
3451.528215.537151537
3754.529231.535161536
3954.528244.537161537
395839.5270.534171637
31452419830151536
36432722031151637
35442722235161636
3451.528247.536151637
3453.530248.537171736
31492520431151537
38533124637151636
37532924136151638
395232256.536161536
3549.529233.536171637
3948.529234.533151736
34562523236151537
365131.5246.534151536
37533023833151737
38543025035151736
36503324132171638
35403221734151536

39.55432257.534161837

(1760)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.553.53625933151736
27443018728151537
4058.539266.532151836
40543124233151636
40503023929151637
4058.530260.536151737
40572724336151736
36462421530151537
40543123934151936
40603727238151837
39502923033151836
405336255.531151637
37512822332151836
4059.539.527736151738

39.558.539.5271.538161836
39.557.53325630161637
3856.53426535161836
36492922927151736

38.556.53125732151837
4052.529250.536151836
4059.53927637171838
4057.538270.537161836
4058.538272.539161837
3856.525217.534171736
3755.531249.532161736

39.55736261.537161837
3755.530241.537151837
40604027833171836
40583224836171738
37542824336171836

(1761)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36553225235161836
4059.539278.532151837
32432118234171836

39.5583726336171937
36502920638161836
4058.53526438151837

39.55940275.537152036
405939.527633162038
40492519834151836
38582825036151837
3958.538273.538151736
4059.540277.538152037
40583926737151935
405939276.533152036
36533221935161837
38552822936171736
4056.529235.533151838
36522920437151836
40553024337151937
405839.527537171736
24362116640171537
38542621230161936
3957.537266.539161838
40593827539171836

39.559.53827439181737
365930257.539171636
38583626736161837
4059.534270.536161736
4057.532255.538171737

38.54228225.536171737

(1762)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38563225935171636
39.55130240.537161537
39.5583627338181836
39.553.52925234171837
39.556.53326536171636
39.556.533262.537161738
40563927239171836

39.55537267.540171837
3854.536263.539181836
385635261.539171737

38.551.53024637171736
4058.539.527838171937

39.55029238.530171736
40603927539181838
406039.5276.539171836
00000000

3858.536256.540181836
39573223738161737
35493223738171736
3556.531239.540171737
40593727040171836
38583726240171838

38.55939.527136171636
406039.5277.535171637
38563023937161636
38583826639161837
4059.539274.539181836
3958.539272.539181837

39.55835261.538181836
37553024631161738

(1763)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55839.527036171836
39.557.53927038171937
35453523037171736

39.55226233.538181837
39.556.53125037181736
4058.539277.539151737
37422220631151536
40472921937181638
34472920933161636

39.55739.526839171737
40573325235171536
3955.53825636171737
40594027737171737
36492421334171536
40583827138181738
4059.539.527839181936
4056.538264.536181937
4059.536271.539181936
385331241.538181737
40553524733181736
40533525833161737
4055.536267.537181636
35512722535171638
32502623434171536

39.55437268.536171537
405939.5275.535171536
4059.540278.537171537
40594027633171536
405940276.532171537

39.55832262.530151536

(1764)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34543024232161538
38582925133171536
36532321825181537

39.55733264.533181836
28472720328171537
405940278.537171536
40583927737171537
32442821627171536
39573726535171538
3758.533253.531161536

38.557.52925531171537
405833265.530171736
4057.528246.530171537
40583827234181839
405635261.536161738
37392618933151837
405739267.534161537
40573726936161538
36352217833161537
40532921435151538
36552822634151540
35452620837151537
31372319235161537
40563726839161737

39.55234256.539161638
4052.529243.535151638
40543525636161540
40462822736151537
406040278.539161540
38503525038151638

(1765)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32483320930171540
35503322137151537
4059.540279.540171740
38533024040151637
39463122132151740
26482217630151737
25412216732151537
36462719533151940
395939.527336161940
35432519536161737
395736266.536151937

39.558.539.527437171838
3958.538271.537161940
3956.539.526937161937
3959.539272.537171937

39.56039.527936161940
39.559.539.5278.535152037
36442921429151935
36483123636151940
37463422734151837
38523122034151937

39.557.53927235162038
33452720135161937
24352316229151837
39442923032151537
34453123735161537
39553326432151838
32352318931151537
27362317231151538
38372921434151737

(1766)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

28372317530151537
3857.531248.530151840
29372217830151635
28422118531161637
39543125435151537
4058.539.5274.535151438

39.55939.5274.534161637
28392819230151637
395539268.534151740
27402719230151537
21342215825151537
39543926835151840

39.5593927537171840
34422923334151840
38543424834161837
36463121133151837

38.55633239.535162038
405939.5276.533162037
37512922034161837

39.55236250.534151837
39.54627204.531151837
33322916727151538
34353018229131838
34393119428131838
30382817930131937
4059.540278.539162040
40604027938162037

39.54037252.536151937
38533023634142037

39.55233246.535142038

(1767)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604027939181937
40533025232161837
40442822531161936
37422621528151937
23332016025161537
3654.537257.531161837
3855.531249.534162037
40583727136162038
39582926039161838
3755.531245.534161937
37573124333151937
29322115924151337
30452520027171536

39.555.53525934171837
385438262.532151736
33412520032161737
34402319731161636
4057.538267.535171737
37493124231171737
405740266.533181937
36513323930171836
406039.5276.538171837
32402219028141538
31533321129171537
3756.536252.534171737
406039.5278.537181737
3653.532222.530181636
3856.536251.534171637
23482218429171337
27503419731161437

(1768)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

24462219029161337
3250.534232.536171436
28533520424171436
3252.534206.528171637
3658.535246.530171737
4059.540278.538171738
25462618828141437
27452619130171337
4059.54027735171737
35553023225181436
34543023829161337
28482219530161136

39.552.52923336151637
4059.539.5276.539161538
405939274.537151537
3956.54027038151538
38332017224141437
4055.53927135151437

39.558.53126636161738
40604028040162037
40604027933151437
40523725735151637

39.55733263.537151638
40573927339161638

39.55425224.537161636
3853.530238.537161637
38532923236151837
39392320936151438

39.55231256.536151737
3953.537262.534161637

(1769)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40553626436151837
38.55938267.538171837
39.55835268.531171837
3857.534258.533171737
40583727139171737
38553525734171737

39.56039.527637181937
39.55228226.534161737
3750.534238.533161837
29442920535181937
27422718531181737

38.55131239.535181837
38.55940274.538171837
38.54236242.536171837
38.54937250.535171837
405839.5277.539171938

39.55939275.537181837
35462821336171737
4053.536247.537181937

39.554.53825238181837
39.557.53225537161938
39.558.53125837161938
39.55835260.534161837
38.55938.527237161837
38.557.53525934171838
36522922334171837
40583626936181837
3857.537256.533161837

38.55636256.536161837
39.55128205.533161537

(1770)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40583927337171638
39573525437171837
3754.528211.533171938
38532521235171740
39562822534171640
39492420334151740
3754.524207.532161740
24402216531161540
22392115930171539
35512521232171840
3753.527235.534181740
39522924236171840
27452219332171738
395130217.537181940
4056.53827439181940
4055.536266.538181940
4059.53727335181940
39532722634181740
33462418135181740
38543224135161740
3755.534240.532181940
33462620535171939
38563324237171940
35533223337171840
30522621737181940
33472519535181839
37553123236181940
32513322132161640
30442820130161239
31422619331151738

(1771)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3656.535248.534171740
31492920029151338
36523222434171737
35503021534171739
35473320933171740
28423119528171537
27462919529161538
30412919230151739
38513423034181640
35533322234161539
30433019228151738
35563726135171540
34493321834161539
30473119434171538
36503220934151440
35463122530151538
33483321530151737
31432819532171439
3854.533236.531171740
22412317227151437
3557.539257.536161639
31483321533151540
35483021931141640
36443221832161639
34453422131161538
28433119633151640
35483221835131538
36483121333131537
32463219833161539
34523322133151640

(1772)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36583925834161637
37553624935171538
38543524837171639
28533121032111640
36473221231161639
34432919030151538
35463020831131640
31503019932131539
35503021134141538
4058.54027635181340
36513122534151338
36523624632161437
37523223232161339
34493222634131340
3959.53927535171937
37593927035161839
32513223235141440
35503423635161340
40604028035171939
39523223335161338
26393118730151340
31493221733161338
31482720431151437
35483422130131639
37463221733141340
37503523933151737
38543424532151538
37543926233161439
36503323433181640
24462918930171439

(1773)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

23452218032151638
26503021035181640
3759.533262.537181739
31513223037171738
40604027837181740
25473019133161838
27423119734181837
21452717330171739

38.56040270.538151740
29583222638171737
2852.531224.538181839
26503119932181540
28503021432181840
23462918033151739
3153.532218.535171738
3558.53525938191940
28533120732161538
28513121533151537
27493120131151839
27483120330131940
27463120136151537
30553722432171838
32473120936161539

39.556.53726635171840
37523622434151839
34523121535151438
3851.532236.536161640
34533122933161739

39.557.53224533171638
39.56034255.534171840

(1774)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32513221633141638
37473222132131437
38523324437161439

38.55536243.534161540
29423019632161437

38.55435242.533171439
37553726134161840
40563726237161640
40553625233151439
38533423935161738
30513221133131440

38.55437247.535171538
38.55339252.534171937
39.55538255.535171839
38463621832151640
3855.537259.536161737

38.55037238.534151838
40523623935171639
4055.539269.536181740
34523422334151939

38.54935232.538181738
28422819236171540
38553725330171839
21513119331121438
28463219730141540

38.55235238.537141738
37533522533161637

38.55737254.532181939
33473320333151540

39.55539255.532161737

(1775)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55035249.536171839
38533724734151840
38523624634131740
39513123633161739
40523323635171838
25453219533121440
37503123631111738
405337250.533161937
34563124334161839
37562923131171640
33522521235141737

38.55238240.535151938
39.5553826335161939
39.54733228.533161740
32462519732151739
38472921933141838
4058.539273.533171840
27482218230161839
38503222534131738

38.55435249.534151840
38.54833232.533151838
39503524334171837
37543624635171839
28462920027171540
36463121734151837
33443220232131139
36472621434182040
37493122634181640
36443122034181939
38493324535182038

(1776)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35493323034161840
4056.540269.535161938
35443121332181837

39.5544027035181839
28452520934141740
38422521236121737
36463221734151938
37443523934141839
33453121130121640
35443121232141839
40564027234171938

38.54532228.534161940
36503323032141839
30443220633141838
37523723934182040
34503221931161538

39.55237257.537161737
28432919933141639
4056.540271.534151540
30463220834141637
40513223230141639
34472821530161640
24442818730131440
29442619230131439
35472921631141538
29382918131121540
31403020132161338
35483122532161637

38.55032243.535161539
39513224435161940

(1777)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36503121932161837
33463121832161538
34453221231161639
36533323634161940
33513121834141639
35513222830141638
35443221431161640
30483119731151639
37493322831161738
27453119931131540
3852.536250.535151638
38483523532171637
33433119931121439
33402318829141840
365729250.535171437
29382718427121439
34372819231121440

39.557.53825337161740
35473121129131439
35453020431151538
35383019829121440
36483322531161538

38.5603727438161437
406039.5278.534161439
33463221133151440
24412617233151437
35483623531141338
34363020731141439
36463523636161340
27423019433151139

(1778)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37523523731161338
38523223835161340
37503523733151239
36493323235181338
31413019731151240
37513423936171338
37463523536171337
3950.535259.538171339
33453221128171240
36413222335141337
29403119831161439
32393119826171340
3957.539268.538171340
30383120232171239
40553726639181338
37493524737181340
40573827037181438
34433122838181437
27392618728151739
34422521538181640
35442820734171637
38563626237181638
28413019031151339
34453422228161640
31453221632181639
34413321932151638
37533524730181740
36523425037161739
37453223435181638
26432419931151340

(1779)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31443120731171538
27412017325151437
3857.539.527237171839
38583927235171740
39563826737171737
32513224135181739
36463022835161640
32453120931171840
36472823031171539
32422921031161438
30372920933161440
406040279.537181538
25452819531141537
34483424532161539

39.557.53927034181640
25392618928151637
25392217225141438
28362317628161439
27383018532161540
24412418627151539
28443122835181738
32473121831181640
30402820930161539
24352217129161438
33403122234181640
28413121231181438
26402518229151437
22342216825161439
29423022030181540
406040279.535181637

(1780)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35523925335161539
29412917829161640
29423018829151640
35473323734171739
35453322234181638
26362817231141540
34533322529161638

38.55537258.535161737
40473724635171639
34433120932171640
24382316129181537
29383218628141538
26352016927161539
33483523432181640
36533825634181739
24392115827171338
31513320932171640
38473624334171639
29432619826161638
37574026032181640
33543323232181538
25333117934161537
26343118228161439
26343219031151540
373738215.526171537
32363419830161439
33353319230171440
4059.540271.536181540
32423923234151539
24323216928141338

(1781)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

25332916730151240
38.558.53926638151438
25343217530151337
25333218031171539
28393722431161340
28393319932161337
4058.539269.537161538
39453724837171439
36413623237161540
26332817131151439

39.56037275.537161438
26332918028161440
31353622136151539
33473523831171638
4058.540267.536171640
39433621934171638
35433322131171637
39463925536171639
34363220133161540
40574027435171637
40564027434171839
32343120130141340
36443624636151640
34383422734141639
25333120429141538
26353220231161840
27353121430161538
36463323734171537
37403523836161439
36423122032151440

(1782)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32333119528161237
31383220632141538
30353220430151639
27413219330161640
32483123235151539
28422718936161638
27432719530171540
31452820434151539
3855.536250.536161538
37543425034161640
30352718130151438
34352918631161537
31362817930151539
33473322030161540
28432820330161437
29442920131161539
29433121633161340
29442720837161640
30442921031141539
37563525338161338
30493122531161540

39.556.540274.537161638
37533725528141337
31483223033161539
28393119828141440
31513624334171437
4057.540269.535161538
28353019130141339
32423122734161440
29353218530151339

(1783)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33353220329141438
27363017329161440
32393320830161339
31443423432141338

38.551.53424937161340
37383221532151438
31353219130161537
29363119733131339
40564027035151640
28343119430151337
344937256.538181639
34433524137181440
30393319930181240
30333119732181439
30333018630181338
28412218230161340
26443019534161238
38543625035161337
4058.539271.534181739
36502822233181640
37523022234181437
38522822534181738
34472720334181439
35513121534181740
4058.540275.536181539
34392823136181438
29382117828181440
32403119631181739
33503223130181638
35543625035171740

(1784)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34553624736181738
34553423937181937
31413120431161639
37453120931181440
38553825535181837
3754.538261.536181939
37423423530171440
33483020828171340
38513321431151539
38523423929161438
37402919629151440
20302014020101028
38533625732161537
38503323131151439
37463222125151440
37462921625151237
37473021129171438
39543526234171439
38513524330171540
36493321933151439
34473524433151438

38.55337259.534171440
29452820230151439

39.55738268.534171538
39.55338261.534171340
37463122230171438
30413719624141437
36443521429131539
38563626235171734
38553826033171734

(1785)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39533325230171834
29422818627161734
3957.53626834171834
39583726835151834
36543224534161834
39573526223161834
39573626332161834
39573727036171834
35543425234171934
39513324634161834
39513124433171834
37523524333151834
3856.533250.533161834
39503323830141834
39573726631151934
37563524631141834
37533423430171834
37543224836161834
37543123832161834
39603827235151834
34563224230151834
3959.538273.534151734
39603927331151734
3959.539270.531161834
40604027433161934
39594027535151734
37543224533162034
38563625334151934
38533624831171534
39583525631161734

(1786)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38603927434161934
3959.539267.534161934
39563425735161834
38513423929141834
39483522829161834
3957.536260.533161634
3858.538270.533171934
39573825733161834
3955.537259.531161534
3756.533250.531141934
4057.533257.534161934
38513423430171834
36493322029171834
34473522930151734
38433521434171734
34453319833161834
37513822734171834
38493522735171934
39453624335171834
33483220832171934
4053.540256.535151934
38483423735141734
34463222234151934
4058.539273.534171834
38503323832161934
38563826235171934
36453422532141934
4057.539269.532131634
39543926333151634
38453624731171634

(1787)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.559.54027233151734
36403722330141534
40583927329151434

39.55639269.533151634
39503725435171434

39.559.54026832161634
38.559.53926832151834
38.557.54027030141534
36443722831151534
38433122731161834
4059.54027837161834
36523925934161834
37503925632151734

38.55038254.534151834
39.5584027436161834

(1788)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36493623429171834
38553825632161834

39.559.54027133161834
4058.54027231171734
406040278.534171734
36483422329141834
40574027137151634
37393020928151634
38503524535171829
38523323732161929
38523424734141829
36443121834141929
40604027839151929
39533625539161929
28513121232141829
38523223933161829
37523324232151829
34503221632131629
38563725938151929
37503222032141629

39.56040274.536161729
38553224833151829
34513321230151629
36513222432141729
34523322232151629
35492720934161429
35502719931131529
38522821532131529
33512823537171829
33522822332151829

(1789)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34523122635161729
37533024236151829
35522821632131929
37523023532141729
38523123035161929

38.54931227.533161829
33502723433161829
38543325337161829

38.55634250.536171729
38573525537171929
35503022333151929
39583326337151929
3857.535257.537171929
38553123037151829
395835267.538161929
39573727038161929
37523124835161929
37533123636161929
29492621331151729
39553424535161429
3155.531219.534141729
31502521736161629
33503223436161729
34523625536161729
33503522236141929
32412719335151329

38.55033230.536151529
37513323835161529
37503022330161429
38513023035151829

(1790)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34513021936151529
4059.53927238161429
35473021736161529
36523324037141529
35523022937131529
33482721935151429
36543023337161529
36472920836151329
38483022635151729

38.55435259.536161829
35462721133151629
35512622635141829
38503024135171829
38532923537161829
38492923937161929
20302014020101026
34462922334161729
30482820031141729
38513425138161829
38533926036151829

38.55336258.534151829
4054.53726836171829
39543525134161729
3751.536254.533161629
385235252.534161629
37533725137161629
35503123434141529
385536262.537171829
32503120732141829
38563726236161729

(1791)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32513221023131629
3854.538264.538171729
34442821031151529
34463020130161629
36463120729161329
36483021528151329
34493022231151529
35473021932141429
3859.54027337161729
32523120931171629
385738269.538171729
34463422434131829
38533725635151829
31483020030161729
35523323534151829
36503224134161729
35503122730161729
38463122328151629
36483223135151829
34513123132161629
35473022334151629
31432718832151729
36472921032151829
38543524836151729
37543325035151829
395339.5268.538161929
395536266.536151929
39553526536151929
33413121733161829
34482921730161729

(1792)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26463119029141729
36563826535161529
25433119630131629
27462820131141629
32473120530151629
29453120433161629
38493322337181829
37493323634171729
37413022330171529
37433222934171629
34463221931181629
37423422934171629
34413221034181429

39.557.53827238181529
33422819534161529
38503525035171429
36432921233171429
37403322635181429
37473223033151429
38473524237181629
38513624937181529
35402921432171429
26392319033151529
30412519231151429
33412420031151529

39.559.539273.538171429
36483423837171429
37403022033171429
35452822135161629
35473223035151529

(1793)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35512622233181629
36513222834171729
36533423636171729
33463020732171729
29442718030161529
27382316830141229
37523224337171729
4054.539.5268.537171729
406039.527937171629

39.55739263.535171729
37563825935171529

38.55030230.535151729
38493122435171629
34452719330171629
37502520233141629
37402619932171329
34412319936161729
36513223437161729
39543125634161629
38542924835161729
32382319530161629
36502521430161629

38.55230249.531171729
37563225332151729

38.55334249.532161829
35523424032161829

38.556.534259.533151829
38.555.53926335162029
30502921433141929
3958.539.527035171929

(1794)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36512923831142029
34462621528161829
35533224432182029
35462622128161929
35482220330181829
405939.5272.539171829
37513223933172029
40563827132151929
38533124034161529
3958.537271.533171429

38.55528250.532181629
39523023435151629
39583727036161529
38523123333151229

38.55533244.532171529
38462822135161329
4059.539.527733171529
37472923333181429
38442120828141429
37503021828181429
35462920834171529
37583725834171529

38.55838270.535181429
38.55030232.534161529
36493122731161429
385738270.536181329
37462922233171329

38.54430225.533181329
3956.532253.534171429
29462619431131638

(1795)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37483422736171837
30473220432151639
30462919732151935
35473122334181936
30453120233141938
33503120831151934
31463219832161937
31493320634141935
27422818433161735
34483522234171838
37493722732161939
37493723335171934
30503321234171938
28462918732131937
31493621634151939
34473222333171935
35453421834141736
28473220230151738
33492921732161934
4056.538270.536171837
38503022435171535
36413120728171435

39.558.539.5277.539171938
27372317530151339
29412518830151534
35513523237151838
29493020330161737
406039.527839171839
39483624837171835
26442719231141536

(1796)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30443221932171838
39533325237171734
37483022034171737
37523223136161735
33503022234151735
30482821132171538
29463020229151539
34483122334161834

39.55840274.539171838
38463522633171737
38443422834171639
37453221332171635
36533726036171636
35503523036151738
37453021832171734
31453019930151537
36443222135161735
37463623134171535
36453121132151538
35433521332171439
32443019533171434
36453121730171738
38503625434171737
36463121230181539
36453221334171635
38393421133151536
36483422533161538
30432918429151534
33383119533171537
39513623737171635

(1797)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38493322836171535
34483020834171538
3855.533257.540171639
3852.537245.537171834
34453221432171638
36453020834171637
30502520232171739

38.55733250.535171735
38543624634171736
38553424534171738
33472920537171534
3757.535260.535151737

39.557.54027439171735
37483422938171735
38492922937171538
37523524440171839
32502922938171834
35442919833171738
35483120834171737
406040278.540171739
35482920235171435
3546.534218.535151436
35503521736171538
36493523139161634
35462819939171537
32443019233171635
37462921934171635
33482819533171638
38543624437171639
37503321740171634

(1798)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35483120534181638
35492621839171637
35482520336171739

38.54527208.535171735
38452622339171736
35432419635171538

38.54423194.536171534
36503221337171637

38.54536239.538161535
37503623734171735
37513623934171738
38553726037171638
38473623232171634
33493221234181738
30493221032161537
33493522430161539
38473423535161535
36493522029161536
36483021232171538

38.55434251.535171838
38483423031181637
36413221131181635
37473022130171635
38513224733171638
38463120731171639
34442718828171634
38543725736171638
38523423435161637
38553625538181739
30442518436171635

(1799)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38503022836171736
36473220330171638
25402015629151434
39503222231181637
38493121731171635
38493222135171635
37473222334181738
35442919632161739
35443120132171734
37493321733161738
32472919634171637
38473223838171739
30442618631151535
37503323339181736
38543625238171738
37513424036171534
38513521836171537

39.55840269.534181535
375236257.535161635
39533024937181738

38.55935261.536181739
37523223136181734
37513222635171638
32493021233151437
3753.534238.529171639
37553222834181535
3958.534259.537171536
30502920531161338
32513121329151534
35543222929161437

(1800)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35573023433161835
32472720829141335
38543323434181438
36533423737171439
37493022634171534
34513222329141436
34472519527161436
33452119034151439
38563322734141439

39.558.53725037161739
39.557.53524235161639
37563524334161739
37513220933151738
3858.534234.536151438
33463220130171437
39543323132171537
39573322532151537
3854.536225.534161438
28492819432131239
29513220530151239
3958.538257.534171938
4058.539272.537171437
3453.534225.536181539
28503120226181538

38.55735233.534161538
3657.533234.538171437
3252.528204.531171437
3757.535251.538171537
34493222034181638
3754.535236.535161639

(1801)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3757.532222.534181639
39.55937270.540182038
32543321831181439
33553421332171838
3857.535239.534171839
30513521134181738
3957.532248.538181838

38.55736240.534181838
3756.534229.537171638
3855.535232.532181738
3957.535253.536181737

38.55835258.538181738
36543121733171837
3852.535229.532171638
3857.535241.538171637
36422920332161839
35433019132151737
36412719732161838
3656.533222.532171937
28452618330181538
3855.535246.534181637
405939.5274.538181639
31473421234161739
36543525040181739

38.553.53424034171839
4059.54027839171839
4059.539.527839181838
38563124337161738
39533424240181737
27402517630181437

(1802)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3955.533253.537151637
39563523332181638
40604027740181839

38.54832213.536171739
4058.539273.538181838

38.55736233.533171637
36493020231131439
28443419129151438
3955.538258.536181738
29382418131131437
33493221228171437
27442919433141537
26412817730161538
26392317227141439
3957.539271.534171939
24472718328121438
32543523032171639
395739.5272.534171438

39.5593927533171939
37543423933151738
20302014020151036
34513423432151738
32443321129151638
3657.538.526933151738
34543222629151637
405739.5273.532151738
3857.537245.534151737
38594027036161638

39.55834246.537161637
39563224932131839

(1803)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

28392717228131437
39.557.53625536161638
31442618730121537

39.557.53926636161738
28393217832131637
34513521533151539
33493421130161739
33403219531141339
37513422634141739
4057.539.527035171539

38.557.53825436161738
36523323534151738
35533422132131637

38.55036236.536151737
39533624723131737
4058.54027736141838
29413018734131639

39.55739.526236151739
38423421134131638
38543623033151637
31472719033121539
3655.534245.532161638
33452920331141638
37563523631141637
36543624132161537
24462017833111737
30432118734131638
39583526536131739

39.55736266.538161739
39.557.53525036161938

(1804)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40573526638151939
38.55228229.531141638
38523021225131639

38.55432243.534151838
37573024233141738
29392518732131538

39.55835263.536141738
3553.532234.540171538
37583522040161537
32473223238151638
31453320038171537
36573525440171538
28483119736171537
25443218340161639
32532921840161637
3955.535252.540171538
3857.533256.539171637
34532822437161538
406040278.540171737
39583826940151639
32422420640171739

38.559.53926940171739
34483523140171739
30532922438161639
39563625840171638
3757.535249.539171638
38543124039181737

38.55033247.540171837
27442119534151737
36573424538161738

(1805)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3756.538256.540151739
35533324540161739
32452921138141738
29422820535151637
38533525240161839
33482621936161838
35503023538161838
344529221.540161737
29482921336161737
3754.539256.540151637
33512922736151738
405839.527440171839
37563826240151739
3757.536250.534151838
3755.536256.540161739
23372316626161438
25392919032141539
3956.540273.538171938
28442919334161938
29513220330181738
38453322736181838
32543022434171838
26442617929171637

39.559.537266.537181838
3559.539253.537171837
3757.539250.536171838
36583824736171737

39.558.53926538181639
25452919229171637
36433622333171738

(1806)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32483521835181737
32543222535181738
3853.536246.534181737

39.5583827338181839
40604027838181739
3349.535225.535181739
385034239.536181739
3851.533231.535171739
3655.532228.533171738
30563321732171838
3956.536252.532171737
32462117430171837
385032247.535181937
39533024135171938
36513322432161939
38512922436181839
30433018828171838
38552120128181637
38543121835171839
39553725035172038
39553625136172038
3756.528219.534182037
38552823336181837
39532921232181837
3956.532244.534181938

39.55436250.535181939
3854.533247.530171939
37522420534171938
34552622235172039
39562923337181838

(1807)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36542722734161839
36572723732171638
38473322737171738
4059.54027837191938
39533826434181838

39.55339.5268.536191738
39.556.53726438171737
39.557.53626034171738
39.55936267.534171937
37453221634181738
38462922533191737
31513021332171739

38.54532226.536171737
40513825236171938
40604028039181937
36483121834171738

38.54531228.536181837
38493723738151737
38473121635181738
35402719233171737
38543324536161838
38493323836181637

38.545.52723133171439
29422619032171339
33383219133161638
34473623734161739
38443022233161538
38443723033151739
37393320832151439
37493624336161538

(1808)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

25342216530141339
31432719233141539
35392619030141540
4054.537258.536141440

38.55739.526338171740
38513724738171837
40573926737171538

38.54732240.536171539
35412919631141239
36473922531151340

38.54536227.532151237
405940276.539181638
40594027536191739
29392818833171439
33362919333161539
36493021431171539

38.557.53725335171640
39583926935171740

39.55940275.538171739
4057.539257.538161838
32372918431141439
32452919131161639
30392618331151339
27403118531141440
29362818333171540
37362218435181737
40604028037172038

39.559.54027636182038
39.559.54027836171839
39583725637182039

(1809)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4058.54027440171839
3958.540277.538181940
39372219333171740

39.556.53925238181940
3858.540266.539171938
39594027539171939
40594027139171839
3751.535211.535171839
3353.536222.535171840

39.56040274.539191940
3958.538268.539181837
40603826839191939
3959.534245.539181739
39463621137171740
39583323938171940
40604027537171940

39.55036216.537171737
405840271.539181938
3954.540239.539171939
39543825038171739
3853.535222.537171640
4050.533210.536171740
34483121327161836
33483423033171736
34483121331161736
35463522631161836
37463322133161836
385637.5254.534161938
39533425438171936
35493122434161736

(1810)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34433221532171736
35473321832171836
32503220725161636
34463221230151436
34442619432161436
33483320431161636
34492921128171636
36503223028161836
35513322831151736
34473321633171738
34533424136151836
34463120933171836
36533724834171736
33523222830161736
35503121430161736
34523122236171836
35523222732151736
34483022236171836
35493321928171836
4058.54027637181838
31443120630151736
33453222031171836
32493021928161836
34503423131171736
31473122332171836
37452922633151836
34523523932161836
4057.53927135171738

38.55839270.534161936
34513723129161936

(1811)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3352.534220.530161836
35533322936161836
33473021530151836
3756.53926935161838
33503023434181736
32502922831161736
36513124633161836
40553927038181838
27422518925161836

38.55435264.537171738
375229251.535171836
38512925136181838
35422420526151836
33422720932161736

38.5503225436171736
38.55739272.537181738
33452622236151836
34482222437161836
37543525935161736
37543426037171738
385839272.537181838
3450.526236.537171838
34492522734161738
38533526037161738

39.556.53727038151838
4055.53927036161938
3652.539.5261.536161838
3653.53926236161838
34503123631161836
32502823533161736

(1812)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31522622033161636
28433220530171736
26413020028161636
37573826337161838
3455.533247.533171736
32383020130151636
32413120932151636
3953.536257.537171736
31463323436161638
30472621831161336
35523424837161538
3653.532245.536171636
3453.531240.533171836
3953.533256.537161836

39.553.536264.538171836
33512521238171536
36462622734171536

39.55838271.535171738
38.55431253.536171636
405636269.539171838
34472421739171638
37562724638171636
36462222134171736
38523025336171736

39.556.53626938171636
34452622336171736
405429252.533171738
38522924735171836
38533325336171638
3752.529236.536161836

(1813)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35503123433171636
3751.530239.534171636
29452219934171636

39.555.53726634171638
39.553.53125037181836
4054.531255.537151836
40542924637171836

39.55228234.538171836
35502221029171836
4058.539275.539181838
40543426139181838
4054.533256.538181836

39.55325220.536171836
4055.535258.539171838
34512419735171836
33482519628151836
36493122931161836

39.55230241.531161836
34452921535141438
38463322740171636
4058.537252.539141634
4059.540279.540151636
37453121838161638

38.547.53224240161732
38.550.53424040161736
35443121838171734
3958.539269.540161736
39563826238181832
3449.533224.535161538
32423018933151436

(1814)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40583927637161736
3851.539257.534161636
34483422033161532
37513623735161634
37513623338171434
36493120938161534
38503122637151634
38513623735161534
36503122535151434
34453120730171436
34453120633171338
36443122234161338
36433120838161338
38453222440171538
33453222631181634
33443219936161534
32432918536161536
36443220635161534
32442819332181336
35483121039181534
34423120736181532
36452920433151532
35413221035151532
405940277.538171838
39593625238171636
375437249.538161736

39.556.539258.540171634
31432819234171536
35433221533181534
3447.529205.536181636

(1815)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29412016631161238
3553.520191.533171434
30532221836171434
4059.53927638171736
36552921529181736
40584027531181636
4058.527238.532181634
3558.529235.534181834
29502118028171538
34572621636171738
385732243.537171634
36593024137171636
34572319936171636
3556.522211.531171636
3656.524204.532171634
38583624134181734
35542820738161736
30472419138181636
32582521432181436
40603927439181834
31462218529181638
37453021336171536
4058.540273.539171636
36473423232171436
35433221131181538

39.55940274.540181636
36483323233191534
3556.538265.537181534
35452920638171634
35503523236171434

(1816)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34523222640171736
33483321232161536
3658.534261.540171536
34522923335151434
28352817734151332
32402919230161332
4058.539273.538161532
31433018934161534
31443219134161436
40594027540191636
35513023238171734
37522822938181534
36523023237181234
3957.538268.538181434
38563825539181336
405939272.540191436
3957.535263.540181334
36553323739181338
38563624938181434
3657.538255.538181534
33412718232181336
39583526336181436
34423421532181336
30493021138181434
37573524038181334
35492920838191438

38.55435239.534181334
38.55339254.535181334
36493222935191336
37503323737191436

(1817)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4056.53626739191334
38573524840181434
36503222039191334

39.5593827238181536
38433622639181436
37383421936191336
28352317330181436
28362217632191438
32362017329171238
32402117529151338
32352017832181632
27342217329181432
35362820632171532
37373121937171534
27352718132171334
3957.532248.535191636
39553224336151636
34443021237181534

39.555.53626536181436
35382820734191436
31362618129181634

38.556.53626936191836
39543725737181934
26342115935161438
24423019638181734
3958.53727338171736
33483323637181736
34513224639191734
30553424838151436
27543323335151634

(1818)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26392918034171436
25433121431171538
33473122337181638
3558.537258.538171636
38493725136191734

38.55637267.538191836
39.55638269.540181736
35483724439181736
3855.53826839191834
34513123236191734

39.55438270.539191934
4054.536260.539191832
33533024538161532
21413018136161432
32473223737181634
35603926937171736
34473222437171436
35503023434181536
35503022328171234
35523124134181234
30493121329161534

38.55128234.538171538
26492820431181138
38573927038171538
36523425134181534
40573625729181638
4058.536265.537181738
4059.539271.534181838
38583727033171738
4058.539273.535161739

(1819)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039277.535181638
39.559.53927637171739
405938270.537181739
4059.539269.533161738
4058.539271.534171738
40593927439181739
37603726432171738
37563224432161738
3954.531245.527171438
3957.532249.531171538
40593927437181839
40593826736171739
406040277.538171739
4059.539.5274.537181739
40563926540181938
40573726838161938
4058.539268.538171738
405939.5268.536171838
4059.539.527240161839
40603826538171839
40573927340181939
40563726237161838
4056.538269.540161838
4057.539.527440181939
37573525133161938
35553524934171939
40563927038172038
40583827138161939
34563724234161838

38.55636250.536171838

(1820)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4057.538259.534161639
4058.538268.537171738
40583926939171939
4055.538263.536171738

39.55135254.532171739
40543624831161739
4059.540278.535171938

38.55734258.534171739
40483324837181738
40453224033171839
38443021833171738
40604028040182039
39483424936181839
4049.537242.536181838
4054.53826334171839
40604027940192039
4058.54027337172039
3851.536254.535171938
3952.535253.538171938

39.54832242.536171838
38.54839252.539181839
39583926539181839
39503625740181838
385735257.539191938
36412320935181838
3748.529222.537181938
38543224436181738
4059.53927840191839

39.5594027740201839
37513524835181938

(1821)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40594027940191939
405539269.536181838
40553826437191738

39.556.53926837191838
40573927139201839
4055.538262.540201838
4059.53927640191839
4048.537260.540191839
394733248.536181839
4059.540276.540181839
4059.539276.540191839
3753.53726440161840
36533123236161540
39594027536151640

38.559.54027639161540
35553824936151640
37543826238161740
3855.536262.539161740

38.557.53826939161740
3657.538264.538141740
3652.538252.538161740

38.554.53726439151640
39.55435257.539151740
37573525639161640
38573726238161640

38.5543926838141640
37573927037161640
37543725737161640

38.553.53825939161640
27342517632161439

(1822)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39544026739171640
38513925734161639

39.55638270.538161640
40574027338171639
39574026737161839
39583926535141739

39.556.53826133171840
39.556.53726335151739
40563725835161939
38502923136171540
40604027736161939
39604027637162039

38.55430247.533151839
39.557.539.5271.536151940
40604027537161939
37492321033181739

39.55939267.536171839
3958.539.527336151840
3958.539263.535161939

39.556.53926637161939
4059.539273.536171940

39.55639266.537181939
39523724435141839
3957.533257.535181840

38.55629230.534171839
35372219030171636
31412319632141636
32372219131161637
40603927433171739
3956.535261.536171739

(1823)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39402822132181738
39442722434181737
39442721733171739
38412620032161837
38392620135181637
36412219133171537
34412219232171637
34413020035151838
36422520236161737
36382218831161838
37422320135151739
37442320136171838
35402219932181637
34382218932161637
32402218632161737
3958.536258.537171837
35472721836161838
35472521834151738
36472722734161837

38.54726228.536171838
35452621636161838
30442518628151738
38543925336171839
33432419936171739
39532924737181838
3955.540267.539171838
34502620935151638
3857.535243.538161639
3956.539263.539171739
33442721837161636

(1824)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32502521637151637
28422518734151637
34462620936161637
28442519235141737
32432519637171639
31342617930161538
27332617232171539
29332917832171540
38343019435181640
33422819836171437
40594027738171740
37462822536191440
38493524738181640
39543926737181739
30352919033161437
32343019933171438
31372618831171537
29362719036151539
28402619632171639
28362717535161439
27372417631141540
38463424437171640
32373019334161537
26422320632161539
26412118930161540
24412118728161539
37443023034181439
32433022638161540
33442922337161438
26442922036171640

(1825)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34553524435171440
30503123036171440
30453222735161738
37513124936171640
32502622835171540
25432219229161634
30462521232171736
4054.537266.537171740
23432320032141739
27442220231171437
27412219835161639
29493022937171738
34493524939181540
27462721739171740

38.54934254.536181840
27372217836171639
29452320540171539
33472722740161440
3756.53025740181740
28432419940161738
38543325540181740
36533425336171740
38493223340171637
25432219037161538
36553424737171740
40583726536171840
3355.528237.540171640
29492721040181738
38553124840171736
25432118139151640

(1826)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26442117937161438
33532622039151538
31342117839161539
40563926539151840
37553423939181639
31482219939161639
35552821539161638
39553123938161740
34492620839161638
37552923439181737

39.56039272.539161640
4053.537257.540171840
35542922439171740
37573024839171640
35542622238171738
36562521234171738
37493024437171640
33523024437171738
34483022737161736
3649.529220.538151535
355933262.536161540
3557.535263.539161540
35502822635161536
3553.530243.536151537
34593225438161536
36493123833151638
34443122940161639
31463022539161538
29473121535151539
3652.531237.537161539

(1827)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30442920939161538
3551.531236.536161740
3351.532231.537161538
26462920533151439
28562722240161738
33503220636161637
32482820833151737
34472719735171738

39.56040274.540171836
36482921237161737
32513021837161739
36503222338161740
3754.531228.540151740
40593826540161740
35482921537161638
31473119332161538

38.54931225.540171740
37523223538171739
35463220538161736
36503121435171738
36483120328141740
37442719331161738
36462922236151638
375531240.534161540
35543223034181736
4058.536269.534151935
37503223538181837
38573123937171936
3959.536256.540171735
36503322540161737

(1828)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40583926838181939
35503423338171738
27472819531161635

39.557.53324437151934
37503222935171836
35483022234151938
34533223432171636
34463121531181535
34483221729181734
31433019530171728
33473122234171732

38.558.537270.537171634
39603726839171734
35503323436171836
406039274.539171736

39.55337257.539171734
33483122535171428
37543324437171730
35503222935161732
3653.534239.538181728
36533323339171634
38512822238171836
3753.535248.537171828
35513222536151730
36523323336171830
3651.532233.537171830

38.552.53324237171834
37413222835171536
29433220835171636
37483221635181634

(1829)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37483322237171734
39533424837171836
37523524438181836
38523223335181936

38.55231230.536181928
3453.531213.537171830
395637267.537181932
37463221637171832
39483122435181828
4057.535265.537181832
4058.531258.537171834
37433021436171836
405938270.537181838

38.55734267.537181838
39553626337171828

39.557.534266.537171838
39463223835181736
3956.532239.534181736
39553221933191634
36513421832171734
37543423031181632
395739.5268.537191734
36573323935181632
34472919133181532
29442718635161632
3857.532249.537171536
3956.535254.537181734
3755.534243.537181734
3656.529237.536181632
33502821733171636

(1830)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38512921932191536
3954.528221.533161534
3755.529234.535181632
3855.534249.536181632
36563222533181632
3756.533241.534161634
3854.532240.538191634
3854.535252.536181832
39553223436181732
34473521736181534
38533624037161732
36543324032171632
37563425238161634
38513123134181732
3150.527205.531171434

38.55432238.533151936
26472717931151432

38.55939.527536181834
37513423234171632
32503021631151532
39552924336161734
3555.527238.534141834
36513324936161736
3857.539254.534161632
35452620132161436
38553625237141832
38523624433161732
38463522132161632
36533522934151332
37543424233141634

(1831)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3756.539248.536151632
35573824834151732
3557.535233.534141634
3056.530205.532151334

39.557.53824437141532
35533723332151532
406040278.537181832
36533725036151734
36543623836151534
3656.537244.532151432
38573724337141434
40573926337151534
40553426037151636
3457.536234.534141336
3455.536228.535151334
37563724237151334
4058.54026837141532
33543322032141432
39523523637151636
3657.535259.537151634
36553525037181536
37573825537161734
34543321231131634
37583624937161634
3657.537257.537151736
3756.538259.536181636
3757.537254.537161636
3757.538264.537161634
3754.536248.537151634
37553624534181632

(1832)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3757.539257.537161634
37563926237181732
3857.538264.536151634
3857.537263.535161532
3556.537241.532151734
38553824437181832
36563824934161734
36553624132181834
33513020530181734
38573824733181832
3754.537253.537181834
36523321732181632
35513221633171732
37513323435181634
33512921033171632
37523021232181634
31482919634181632
38503122035151634
34553422135171634
37493022435181832
34512920935181832
35553724334181732
38553324537181834
32482619834181834
37553123333181636
37523323035181834
36543421633181634
36533321935181634
31502920733181732
29472519332171634

(1833)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35523423435181734
37553122737181732
37553523934181632
38573725635181734
3855.539249.536161734
38573826537181632
37523323135171536
40593927738181636
37493123133161734
37573724937181734
3757.536262.535161632
3650.53725637181632
37513423135181634
38523625839171634
3851.534251.536181634
38553723732161632
3656.530227.531181532
3854.533246.537181534
38583726836181634
37503322734181632
37533725238171632
37533624537171736
34503421632171732
36513222736181632
34563825435171734
36543223734161634
34563623934171636

39.557.53726736171834
3155.536235.533171736
36543723936151736

(1834)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.558.53826336171734
3955.538258.537181632
3654.534226.536141532
3859.537262.537171732
32452919528141432

38.556.53624831171732
34493221931181434
37523523736171632
37543824733171632
33563223235171634
37573825137161734
38573825131161634
38573824935151534
26512618930151634
33533925634171536
3255.535222.531161534
3554.533238.533171634
36583825832181634
3653.534240.532171532
28532721329171532
37533725134171534
31473321436161436
29492722032161236
3554.535252.535151434
34513323931161534
30482921829151536
40553926534171534
35513724934171534
38533424031171634
38543525533181632

(1835)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36513324432171634
34503223132171534
35562824132181534
37573526233181634
32543324433141734
3356.538253.535171732
26533720932161432
36583726337161634
38573826237181634
37543725637181634
31393420634161632
30393622737181832
31343020334171534
25362719530161734
34523825136161636

(1836)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31453122638171634
34423121537181734
25312917429161532
37573725938171632
27342718233161432
28352818534151332
23322416131171534
23323017435141834
28332817232171534
32423622836171834
28333118536161834
24333420038171534
28323018933171334
23352316332161536
38563725838171532
39603927138181732
30402620534181334
24352718632171334
25402718532171334
33413322037161636
29322419233161436
23322718029151636
32423222533161236
30333019232171336
3753.539263.535171634
27352417932181234
29342718829151432
40604027936171532
31383021536171632
29433222435171632

(1837)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30442721831161334
31393322734171634
32433322936171632
32403321435171632
28403120133171632
27362919331181332

38.54036233.532181334
31483521838181832
31483421735171736
29433321338181534
24423319434161534
24423319037171736
29393418734141634
28413219333151532
36523725237171634
26423019036151534
29433422032161632
31453522537171634
30423320135181734
4059.539273.536181536
29472920433171534
25362818028181634
23372818430181636
23342617934181534
31503624937171634
28443120829171534
22342916628151432
23382917730181532
34402521837171534
29422018534181634

(1838)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30392118436171736
28382119336171436
29402119135151234
27372517633181234
32392419232171532
34402621336171336
22402217232161434
28442320333161334
27382218936171434
29402119231171532
25362816934161432
29382719633151334
24362216532161336
26402517833151334
30422520435171534
30432320538161432
29472120538171634
33372320137171434
31362319038171334
24322818035181532
27322518134161432
365839.5263.538181534
33363020138181636
28362919035181532
39583826537171634
28373119334161434
32393722137181534
26342517133181636
36393622035181736
29343119535181734

(1839)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

22352917835161434
23382818536181632
27503622737181632
3451.537237.536181634
33403321337191734
29403721238181934
33523723938181734
26433321533181736
38503725236181636
26393019737181636
36502920031161736
29412818733151734
28463522035171732
31533220732171732
38593826635161734
24452919531171634
26432418428161532
3854.538254.534161734
4057.540270.536151636
3654.539261.536161834
31493120937171536
32522921835161632
28472620235171634
29382417930151634
29493222433161634
33412719834161636
30422919533161534
35553223237161532
3956.539258.537161832
40604027537151736

(1840)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

25362116333161634
28452919332161534
26432218033161334
28442719031161636
27513120231161636
3453.533234.535161634
3050.529227.535161632
32462921732171532
25422218329171434
34452621636161536
31433020235161532
22412918130161634
27402318831171436
36583424534171636
32482721534161534
3854.539262.534161636
27422818830161234
28412818829161537
31442619332161437
28412218932171438
25412918532181438
32483222635161737

38.549.52822732171638
33483220930151539
27463220031161737
2951.533222.529161738
32512821232161639
31563522531151638
28372317928141338
28472419029151439

(1841)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38593926736181637
34493522133161638
35532923133171639
38573324734181738
30452619629161638
31432919430181639
3547.526196.531171637
31452618730171538
29422618128161639
29452719130181638
3957.534257.532181738
29523220827151639
32372217931171537
35362618930171438
34422921436171839
375733260.536181738
27382117229171438
23352216228171439
33362218529161837
32362618837171538
39603927739151839
32402520233171838
38533424135171839
38442820736171738

39.559.53927439171638
36463122636161439
385538263.536161837
36452920634181438
31412218930161439
36423122533161738

(1842)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33382720234171638
38513624633171839
33433020535181637
38563926335181738
31422719933181739
34442922334171738
30493021233171638
27402819133171639
27392918233151537
29423019534171438
29442919733161339
26423319334161338
33433221436171538
28433220235171739
28432818933171737
37453222936181638
3752.535246.536171739
35513322633181738
39553725136171838
34593523234181939
31432919834161837

39.55336262.530111330
38.5523225734151532
38.55731255.532141631
4055.533255.534141431
40543224434111231

38.55430224.530121429
40583326336161734

39.556.53426436141632
4059.53827634131532

(1843)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40583627032111333
4059.53827634131332
40543625834151633

39.558.53827132111432
40593527334111132
4054.536261.536121333
40583927334151732

38.555.53625322121325
4059.539.5278.536161632
4058.53827436161532

39.55635264.534131633
3857.533264.534141833
40563726232141632

39.55434249.536121432
39.55233246.534141732
39.55232243.536131632
39.55532255.534141731
40533325630151529
39492924926151727
39433122934151631
40523425036121532
38483023532161731
40543326034141632
3952.531255.532131531
38503024436101333
40563426736131433
40563125934151732
4052.534262.534141632

39.54827231.536121433
39.55330253.536121333

(1844)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3958.536268.534121433
39593926734151733
40573826330141631

39.55537266.532131532
3752.535261.534101133

39.559.539.5276.536121434
39.554.53626538151735
38.557.537269.534111432
3956.531260.538141734
38553225936161633
406038276.538141734
40604028040171835
31543223532161631
3759.53426038131434

38.55734261.526151528
38.55332251.530131530
40603426834171732

38.5503125434161632
37572925328171729

38.55733258.532161632
38583727140131436
395531261.538171735
40603627438141635
39502624340131436
40603627140111336
32583024836141434
4058.536269.534171733
395939.527540161736
3856.535253.534151631
3754.530240.532131230

(1845)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37563224430141329
40583526830161529
39593426738161633

38.55936270.536151532
39.559.53727430121229
376038273.530141429
35562924534161531
38563225730131329
3456.531252.528171628

38.557.53526030161529
34553223830161529

39.55532250.536161732
38.55531253.532151530
37553025132141430
37553225934171632
3954.532263.534161532
3956.532261.534171632
40593826034151632

39.55739256.532161731
39.55634246.532151631
38553123932131431
40583626536161733

38.55636261.538151634
3850.530233.534151333

38.54932234.536121234
4050.534245.532131432

39.55532248.532161732
39563425130151631
39573626138141535
39563723728121330

(1846)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4055.537264.536121434
40563826732161731
4056.53927032151631
40533323234121532
40533525032111231
406039278.534131432
40553726234161732
4059.53927834131432
32522922832141531

38.5532924932131532
38562623736151534
37552523528141530

39.55727242.536141534
39.553.52924638121335
405836270.538151635
4056.538258.538141535
405837272.538151635
40583326238141433
4057.535270.538151633
4057.53627138151433
39573325836111332
406039.5279.538161633
35522722938141533
34512623432121430
3555.528241.536101232
3757.531259.538121333
405836260.534141632

39.556.53225340141535
3852.532244.528131429
40553626934101132

(1847)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4058.535262.532121131
40503625432141631
4046.533244.534131432
40473324030121330
40363222330111130
4058.537272.534121333
39503725734161533
40513525730131231
40543726434141533

39.55434258.534141433
4051.536258.534141433

39.555.53526234151633
40543826834151433
40553625732121232
39573724434161940

39.55837251.537151637
39.557.539.5266.535171736
38573624437161938
4058.536264.538161937
3858.530238.537182039
35563224635161738
37573626040181836
3955.538261.537181737
3753.530237.535201739
34483021130181840
3959.539273.540182037

39.55838263.533171736
3958.539270.536171739
31523221032171840
37503423439151838

(1848)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3959.539.526438161736
38513324535161737
40603827337161739
40583925740161738
34513823834161840
37543825333171838
33513723834131639
36503724334151937
40594027335151936
385638267.536161739
38513725033141536
38533524729171638
29493522531151537
28383119430151539
38543725935161740
38523925936181638
35473522033151837
2851.535234.534171739
4059.540278.535171936
35443522134141840
405940276.536161738
3456.538244.534171737
305539.5243.531171836
31563825134151939
40583526632151840
38563526137161938
35463223236171937
28322416620102036
3854.533254.536162040
4058.538274.536172039

(1849)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3957.534256.533162038
38472322534172036

39.556.53426432172037
36503224237172038
39573626740172039
38553725937162038
36443023436162038
36453523936182038
39563726836152037
31372919433162039
40513426036171939
33483223334172039
34433023032171939
35482722131172040
4054.537262.535181939

38.56037269.535171937
36583925933181837
3757.535257.533181738
3858.53626733181838
4057.537272.536161739
37553726035161739

39.555.535263.533181837
39553927137171738
395839.5270.537171738
3356.538251.535171839

39.55839.5270.530181938
3956.53526133181739
4059.539274.537171939
37563726131171739
4058.539273.534171838

(1850)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40594027937191938
406039.5279.538181938

38.55739270.533181840
3856.53726832171837
40513926738171737
406040278.538171736

39.53937244.536171637
40473826137171738
40513926237181637
393634236.534171537

39.55839.527436181637
39.54737257.535171638
4056.540276.537171638
405439.5272.537171737
4058.53927737171639

39.54832234.535161539
40433525337171437
4057.540277.538171539
39523826334171440
4059.54027637171537
405939.527837181638

39.53733228.530171637
38383423134171637

39.53934234.535181739
405335262.534171739
3853.526225.535171537
38512423138161637

38.55638268.537171438
39.55737265.538171540
40583726638171739

(1851)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

405738.5271.539161338
37522924138151340
405438264.538181439
39482622736151340

39.55838.526935171238
39573726737181439
406039276.539171640
39573325738161438
34432321035181239
406039.5278.537171640
39513223235171338
39473223338171439
38543425236171340
40563926938181439
26513324038181839
34523224835181838
27492521832181738
29532822338161939
406040278.537181940
40533426437181940
27523223933171939
40603927635171940
2954.531241.536181838
25492521935181640

39.558.54027638181940
28543023434161839
2652.527230.536171839
2848.52222234181840
30503122935181838
23492320530181938

(1852)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39573826635181837
285332240.536181838
25442219732181839
36532323136181840
39503224035171638
40594027535171639

39.55637266.538181840
40583927335181740
35513624434171539
405940277.537171640
3347.532211.535161540
3852.536256.536171538
3655.539264.534171539
37513123533171640
35553525534171738
37563725935171738

39.55137253.536161739
000020101028

38473824632171639
35423622736181740
405739.5271.538171439
3756.535252.536171740
38483925435171638
37513223427171433
34483021829171234
32392719425151135
29372417124111034

38.55037253.532141334
30423119824111135
3753.537253.528161534

(1853)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55535253.527161433
35423221826131233
37463323327141035
40553626229121035

39.559.53927332171434
39.54834240.526161435
39.55337250.530151536
38483224725131034
37493023325131034
36432922823131033
31412619926141135
38473222929151234
39383121228131436
39503022526151634
405939.5271.532151535
405939.526934161737
40563926732151536
40544027032141435
35453522629151633
39363521130141334

39.55339267.533121335
30443621130111434
4059.539.527330141533
40453824030131535
36403022324121434
39433321127121433
40473524328141533
38422821827151634
36402721327131535
31382519422101333

(1854)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32392919524131534
40433123127151436
28352417823101334

39.54337239.526131435
384636230.523111334
23482918528121736
32462819623131434
36523423327151235
33523321125121234
33523122526111135
37412620429121037
30443120829111236
4059.53927426121434
38533624829121433
26492820528141534
35553122931141435

39.559.53927126151634
30492920328141233
24382418029111236
30442619829161535
3552.530227.529151534
32402920227131334
31513322529101335
28412518527131436
30443019625111433
30432319729121434
32493021628121635
36482822430131733
36533424731131634
30513122327121533

(1855)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34543424833121535
3853.53926532181834
32493020429161835
32332619233101333
32503122426121435
40553826734121636
37543123626151635

38.55636254.533141834
3755.533248.528131633
32492620529131435
38493022228121535
36533624431121635

38.55334248.530131734
38.55938275.536121636
40584027834131635
405640273.532151833
32493421626131633
38482823928131934
34402819828111735
38463422327121634
39453122028131635
33403119930141736
32402719527101334
35503725230101735
395740274.530141834
37493324131111435

39.5553926831141734
39.55840275.531141635
40594027930131733

38.54536231.528131834

(1856)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.54734239.531141636
406039.5278.534141635
4059.539.527630151934

39.55237245.529141833
4056.539272.530121634
40594027431121635
36423322227111334
39543624728141933
4058.539.5274.532151636
27392817425141435
27362517324121234
31413020227131234
28423221431131435
37403122228141435
35383020722151433
38502922527151535
27352317226141436
40603927329141434
405939.527731161635
37533624624141633
33443121727121335
39543224929161834

39.5573626929141435
38.55536266.527121633
38513324027111334
31452721226151137

39.559.53926931161736
3958.539272.529151735

38.55136249.525151834
406039.527928121635

(1857)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039.5277.530131636
36553222427111434
34502921726111533

39.55636260.528171835
375234256.529151734
33513322427111533
40593927726111533
4055.539266.528111534
35503523229141835
34512922229121733
40563326027131735
39563325429121635
3957.535263.527111533
37583726428121634
33463222325141633
406040279.529121636
37523022928121634
35533123529141836
38553826727131734

39.558.53826129141835
39.55734266.533141537
36552925132151635
39483224029171534
4057.539273.528151733
3955.536251.531131434
405637268.534141636
4055.537265.531151535
40603727232131534

39.54933241.529161836
30422518125121335

(1858)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55638264.526141534
40603927930161433
34493022228151534
31403220327121135
36533424329161633

39.552.53724931161434
39.553.53525029141335
40563626529141433

39.5553526430141434
38.55131245.528171533
38.557.53325231171735
4058.523244.530131634
406027263.531131635
40603927829131433
4059.53727231141535
40604027635151537

39.55936264.535141536
3758.527230.531121535
4059.529261.531161834
40603427034161734
40603627633151935
4057.525246.528161635
33592222629131434
31522320726141636

38.559.52325033151435
33492120728111133
3946.539249.533111533
4057.526244.528141734
4056.525246.529151635
40603427134161933

(1859)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406036274.531161834
406029.526330141736

39.555.53826929151334
32432520128151335
3854.527230.528141134
31462719727151236
40593826831161435

39.55634252.530131235
36513223630141333
27402818329101234
37553425134141636
38472721929131435
33542922831131334

39.55432253.530121233
3957.533257.534101134

39.558.53927132121235
33462721731121235

38.559.53926931121433
35453223235131135
38493223732161434
31473021126131133
33463123229151234
36563623929131634
3956.539259.531121536
3853.533241.528161834
36533524626131735
4056.537262.528111436
39593726833141533

39.55336245.532111734
34533724129121533

(1860)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30472720928131735
35503523129131735
385638264.530121636
3654.533223.529121634
37583724728121535

39.558.53927231111537
3958.537255.531151836
37553522930131634
40583526229111333
40593927730131534
395538256.532121535
405939273.530151834
30453222028131533
28433120127121435
33523624429121334
4055.539264.531131233
3353.533236.531121233
3754.534249.531131534
3555.535244.532141535
31443121527121333
32512922532141435
3353.537251.533121336
29482921028141434
36573825232141135
3556.534237.529131234
36543624131161435
396039.5277.531121234
29533421627121236

38.559.539.5259.531121334
40563825731161335

(1861)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4054.539255.534151437
39.554.54025533161535
31392319029141334
32392218028121233
36462421828131334
36443022932141335
35442921732131134
38463122330141534
35442720831141436
33392920729131035
39462923931111134
38563926331121434
406039.527833171635
32422721932161535
26382217827141333
38553123734131234
40493223730131235

39.55129238.528121333
23352315730181340
39513925835181740
32473522832161540
28412418632181540
31402419234181740
3957.538268.533181740
38453222634181340
40604028036181640
23362116228181440
22352115829161440
39563625136171840
39543726136181740

(1862)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3952.534248.535181740
32392720736181540
37423020832181740
406039.5279.536181740
39583825934181640
37513522032181740
35553723734181740
3856.53926934181640
40603927636181940
406039276.534181940
28412617228161340
35483424135161640

39.55738264.535171640
35513623933161440
37593726334181940
28352318333171340
37553624435181740
35533624234171740
386039.527335181840
38583624833151740
40603927637181940
39603926836171840
20302014020101030
34482721029161540
4059.539.527636171640
25342516532151440
29362719532151640
4059.539.527736181840

39.5573827033151840
4059.539275.537141840

(1863)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.559.539.5277.535171840
405839.5275.536161840
4058.539270.535151840

38.55431243.536171840
39.55129238.533161840
4057.539268.537171840
4056.538266.538171840
30342417839121840
31362517331151740

38.553.53225136141840
39.55737267.535161740
39.557.53727135151840
35472721535151840
40593927138161840
4059.53927536151840

39.5594027537171840
405839.527440171840
39553824938171840

39.55135250.532171640
4058.538266.534161440
4058.54027738171540
405537265.534181540
4056.53827436171540
4056.53627137171540
3952.535256.535161640
395336263.535171540
4059.540279.536181440
35482921432141440
40583827337161540
4051.533254.537171540

(1864)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31382116933171640
25402116230161340
405839.5276.536171540
40604028036181540
40604028036171540
40604027636181440
36452320631171540

39.558.539.527537161440
39.56038266.537161840
40603827537191640

39.55325212.534191540
36512522834161440
37582823431181540
3959.538268.535191440

39.5604027934191440
39.559.539.527537191440
4059.539274.535191640
38563725736191540
25352317734171340
38563826134191540
26362217231191540
28462218131161540

39.56039277.538181640
31372117932181640
39593827237181640

39.559.539270.535181640
37543323031181640
37512923036181640

39.55233246.535181840
40593525536171740

(1865)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55031217.536181840
39.555.53625635181840
3851.532240.533181840
35542621932181840
34512520933171840

39.55538263.534181840
29392317831181740
39573023834181740
3755.532234.534171840
35512721435181840
4059.539274.537181940

39.55937251.534181840
39473323433181840
39563926433181940
26352316234161840
3558.53826035181740
37512620732151840
39512420734161840
40603927334181840
25392116531181540
33523022131181840
3457.531244.533181940
3851.533242.534171940
2545.525179.532151840
25392417029161840
31402319234161840
27492821336171840
27402317932171640
32482520831181840
4059.53727335181940

(1866)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40593727335181940
40593627035181940
27512320431181740
4057.53627237181940
29452520232171940
35563124235181640
37583525035171940
406039.5276.535171940
40594027939161740
406039.5279.540171840
4059.539.527640171840
365233251.540181840
23392316632151240
27442419836171640
24513120935181640
4059.539274.540181940
4057.539272.540181840
3756.538266.540181840
3856.538263.539181840
39603927840171840
39543524938181740
39543726638181740
32553926133181940
36553926333181840
3957.537265.538181840
385838270.540161840
32353020431171740
29332117530181540
38362420332181740
39553827235181840

(1867)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32412820132171640
39523525837181740
39503624837171840
406039.5279.536181940
32462421628161840
34532722531161740
33362118435161740
38463223532181740
395036258.533161740
3954.535262.533171940
37443122731161740
36362820934171840
405531262.536181940

39.5453123832161640
31412118327161440

39.5483725736171940
39.5493525735171840
4056.539.5273.536171840
37443622937182040
37372719634191940
405939.5270.534181940
405839.527636171940

39.556.538273.536181940
35422922036181540
38432822833161540
30322416836141440
27332616933161440
27352017329161640

39.552.53125736171540
39473323733161540

(1868)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39523725636181440
38473924936171440
38543826736181940
3758.536260.536181938
35483222938161938
38543023636181938
34542921033171938
3758.53726435171938
36563825633171938
34502821634181938
35493422935181938
35483421134171938
38523125135181938
34513123133181938
34533124136171838
34542922737181938
32493220935171938
35553224737161838
32452821636171938
37523123834181938
36502821936181938
35563224836171938
3956.533257.537171538
36563325035171538
38563325336181538
36532723636181538
37462622136181638
37533225036181638
34472821234181538
37553124333181438

(1869)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37543224337181638
39.55839270.537181638
39.55537262.538181538
3857.533255.537181438

39.559.539.527437171838
37593226337161538
35503523738171438
36503124235171438
39553223937171738
36553726239151838
37573225938171638
345126236.536171735
355328238.538181935
35503123336151935
35532824733151735
37603126037172035
3858.533265.539172035
31512823935151835
38532824639171935
37493024638161735
406039.527838171935
36533425138181935
36563225636171835
4057.539273.536171935
324925231.537171935
36493824437172035
406040278.538172035
38573526239172035

38.55439.526738171835
35523124336171935

(1870)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3253.525226.537171835
35533324239171435
3355.537246.538171435
35513324538171435
25502921936151535
31463323335171535

30.55035228.533171535
37543825638171935
36573825434171935
31503924238171535
33523724938171535
375339.5260.540171335
26492821336151535
2955.531237.536151435
38603626838161435
34543324937161538
32553824337161537.5

29553822737171436
30543724132171738.5

34573624237161739
34563826039161638
32563524838171639
37573726437171639
34552622736161338.5

36522822936151434
36583826537161437
3656.538250.538151437
37572824736151736
38583827137161837
33483022938151537

(1871)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36523124339161736
34503023737181836
33512622738181636
37573625839171737
38573625237171836
34502821936171736
39583726239171835
35552824038171737
33472520732171836
40594026839141938
3858.537268.536171938

39.558.53927138181937
39593926738181938
4059.540279.540161740
4059.539.527736171939
396037271.539181940

39.5593827539181838
39.559.53927439181940
38563124639181939

39.55939.527140181938
37573625238181938
3756.535251.538151939

39.56039272.540161940
4059.539274.539171939
406039.5275.539171939
406040277.540181940
40603927139171938
40604027339151939
4055.539.525435171839
36593726038181638

(1872)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30483220937161535
36543625438181538
32503623336161638
31433121436151640
33483322438171538
284629204.534151638
31503121539141638
29443021539161638
33473323137171840
33493321840171738
33553724439181738
3459.536252.540171740
34533524338171738
406039.5275.540181940
34513623233181838
29462921440161838
4057.538268.536181838
35493423936171838
34473222937181840
40472824038171838
40453023937171840
39452923136171838
39503225138171838
39533826635171838
39453724637161838

39.557.539266.537171840
3951.538247.540151840
40604028038171840
40594027637171838
4054.538269.536171840

(1873)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39483024938171740
38452822136151735
33442621132171736
406039.5279.538171740
405540272.538171740
40604028038171740
40593827535151838
4059.538276.539151837

39.555.532261.537161838
39.56039.527939171840
37573524937171936
38593525437171938
3657.536245.539171837
3749.534238.539171838
36503523139171738
3758.536264.539171938
36503422537161838
3658.537248.538171938
375636238.538171937
36523222936171836
3859.537272.539171940
37553423537171737
3855.535251.540171938
375939271.538171840
3856.533237.539171738
37533524838171837
40604027840171940
36513223137171937
39583726236171938

39.56040279.537181940

(1874)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30523222933181830
38603927637181838
39604027939181840
39593927435181939
3954.537268.536181939
39553826436171932
38593827337181938
35503024636171938
3755.537255.535181935
34563526037171936
36593927438171938
405939.527738171940
3654.536260.538171837
3555.534251.534171838
37573926839181938
35573525837171937
36573726839181938
35583526138171837
39573826839171939
2851.533227.531171837
34483524634161637
396036272.540161937
37503124440161736
4058.537273.538161837
34453021034171640
35453322537161740
4059.540279.535161940
3354.532231.534161840
34452921034131840
32463221435151840

(1875)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33473221934161740
30483020931151640
28442519132151540
33493523529161940
355235.5247.529161640
32483624130161740
29452819734151640
34463422838161640
30452820433151540
29442719033141540
29442919933131640
33472721332171640
35542923234171740
24372317026131640
23392316626131640
24362116628151740
25372520235171740
24342418531171740
4059.539.527835171740
375834264.537161540
36522924032171840
375332.5255.536181740
37543325237161640
31412820535161740
36472720834171740
26422319129171740

38.556.537267.534171740
33502721631171740
34532822931161740
32502722934171740

(1876)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55439264.535171740
38.55130240.535151736
37563024836171937
34533023134141638
31553023234151936
34522622733141737
36553124135161738
3656.529232.536151836
31522922533141737
35533023533161738

38.556.53326036161836
32512822633161837
36573425835161838
35543023935151836
33502922535151837
34512922535151838
29532722533151736
34503023034161837
35573124236151838
35542923836171736
32513122935161837
34522923033121838
34533023736151936
34513023535151937
33502521635131938
34482922732161836
27492521133141837
34512923136151938
34502721734151936
34513023731161937

(1877)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34532923634151938
31542823034151736
3554.531247.535161837
33522823435151938
35512823535151836
34482821935161837
33512922935151938
33522723035151836
34513023833161837
32532622534161838
32492822235151936
35543022634151937
35532821534161738
3757.531245.534171936
36563123835171837
36522922731161838

38.557.53024534161936
38.55831253.534171937
3455.529220.531151938

38.557.53426436171936
31513020833171637
30513021631171738
31512821531171536
37563224234171837
32542922332161738
34553123834171836
3756.532241.534171837
35503123030171638
36523021533171636
34553122032171837

(1878)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35553123534171938
36553125833171736
38543225337171737
3554.532254.535171938
38573326038181736
34563225034161737
385632263.538171738

38.55634262.538171736
38.55632255.537181737
34502321535181838
34452319534181838
27412118034181737
36512721534181938
36532924337161837
39543225536181938
385227249.536181838
29352217735161438
35522423934182038

39.55734.526838181938
38452822934181738
38563426135181936
3958.527248.534181938
3957.534269.536182038
4059.53927836181737
27382216635161938
33512421435172038

39.559.53927838171938
3957.52926337182039
3958.527262.534181738
3757.528246.534181538

(1879)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

24382818629161638
38.5604027533161536
35503325036171436
3653.534256.536161439
28462620232161438
33442721834171437
29452722135181438
22362518034171438
24442719631151436
31412620733161736
26422418126161638
32533123934171638
34553425135181637
27463019635161436
31473122732161738
28432819830161638
32493122634161738
30493122535171736
33452822233161637
26432818131141737
28442319331161538

38.555.53425435141538
3854.534249.535161437
34543223335151438
35502822334141438
37543423836151537
37523225135161438
3956.537263.536151536
40583927136161336

39.558.53927235161538

(1880)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37583225236171738
39533023935161737
3956.535255.538151737
3856.535250.535151337
33503223233161438
3757.529244.532151638
3658.535252.533161536
4059.539271.537161838
406039.5273.534161838
40603926839161937
37562923935151337
37523225435161338
35432621129171838
34403021033171837

38.554.53726135171838
38513424335181838
38463121535181837
35443020532161638
3457.536251.533161738
35363322033171838
34503423234181737
3553.532241.534171738
37533424637181838
38523424637171837
37523825136191837
34352418630141738
3856.538256.536181838
35453122131181837
38503324235171937
37533224835171837

(1881)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38513124139191838
40493423337171837
38513222937171638
31402619139181538
27433220235161338
32453021538151438
3355.535244.538171436
35583524138171438
32452519738181437

39.555.53526040171438
33492522040171538
35513324436171538
33533224035171437
3456.531249.539151338
38563124738171438
35483023239171436
37513424237181336

38.55539254.538181438
40574026539181438
4050.539240.539181537
4057.53826339181538
3153.526213.537181438
37503725137181638
405940274.539181538
34422318934181637
28382219135181538
31432319234181538
33432319234181538
33402520237181738
32492622035181738

(1882)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55839.525535171537
40583426337171736

39.55026235.535171737
34483422033171637
36523823331171837
36512222835171738
33462521139171738
35533122934171738
33422520035171538
31462420233171738
31442419032171738
35392620434171738
39542424639171738
405839.5274.540171737

38.54828.524337171737
32503423436171937
36453219532171738
3354.539247.537171838

39.55839270.535181836
405939.527736171937
35453122236172037
33423322434151938
3858.53926836171938
27332516830181938
33413019835181638
31433120030141738
30402820730161938
3757.535231.531151838
32493118930141838
27443019532161838

(1883)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3858.540266.538162038
34463323637162038
35432920634161938
38472922935152037
32423021933152038
28452620135152038
32432419436151638
33442420536161637
29422720136151538
31372419633171638
3055.533249.534161638
27332118829161538
24322115329151536
25332115329151435

(1884)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

25342116330131637
33342316831161738
23302014731141335
23322015128151236
24332116029151536
25352116927161537
24352115528151538
37492822134151638
36482922633161637
36342118031151438
23312014930151536
24322315531161637
36433222032151738
27342117531151637
26352317132161438
31342217930161436
27352117037151538
30362518934151436
28332317833161535
27332117830171536
38563625034171437
24332216030161438
23312415627161437
33362519937171436
24362116828151636
28362617431171637
25352417631161638
30382618631171738
26372416729171638
27342416529181638

(1885)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29392619231171638
28373019633181737
26382517829181436

39.55736259.534161538
39563123628151434

39.55634252.533141538.5

40573324631131633
38523524635161738.5

36473020932101430
39543425231.5141431
3648.532220.532131533
37512921629.5101331.5

38.55632248.534121430
38.55234250.533.5151534.5

36432920230.5101330.5

39.557.53525636.5161738.5

40543725533.5141432.5

21492519028121331
34513623427101532
32513121327131433
32432919831.5121334.5

4059.53927337161735
36533223530121533
3555.531239.527121232
406039.5270.536.5181838.5

4059.538269.535.5171838.5

3757.533237.530121529
38592822729121331
31512419832.5131638.5

38593726032151632

(1886)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26512318429141135
38.55329233.533141633
38543023931.5161530.5

37532922530151533
3958.535257.531131429
35503222532161335
3958.535261.535.5181838.5

3951.527225.529121533
38.551.53022030141531
30452819329111429
35502921629.5141534.5

30532920428131429
3552.527219.529131433
33513022528141135
33492720332101436
405939.527735.5171838.5

34533122032121530
34492219928131433
37523523831.5161838.5

30442117925111231
3953.534248.534141635
25462518127121232
35512620029121330
35492620729141533
28472417827101331
36532721527121531
3952.536250.530161533
3749.531217.527131529
27392117127141133
34512721028121434

(1887)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38533222331.5141738.5

4054.535251.531171431
38542922934161437.5

39.55529257.532151331
29492520729161333
000020101026

36543123733161329
25482819928121533
40563125434141435
38543325129141531

39.5573626030131433
30482419727131034
29412519127141231
3455.528227.529141434

39.55834267.537.5181838.5

39583626537181738
34502722927141228
26462318826141029
29492521226131131
32472821629131032

39.559.53827639191738
32482519730161333
3958.530260.533131534
36582724934151531
26562319426131132
40603927440191738
406039.5278.534151531
3356.527222.535171738

39.557.53425236.5161534.5

3256.526226.533131331

(1888)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3455.529235.533141431
34502520333121431

38.55936260.536141233
39.55836266.535181531
34482421636141431
22322114923111033
40604028040161838
31512820732141235
28492619730141031
34472721732141433
31482718828141331
40583826932161335
39563726235181738
4056.537259.530141535
35533120927151231
38593826233151533
3155.532197.527151331
39563523928161630
28563420229151331
2855.528197.527161431
33502820531151433
4058.537255.533141533
405838268.533161531
39593826432151431
000020101026

39593426435141431
33553023532161233
3959.539.527333161633
3956.532242.531151533
39583626634151431

(1889)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38593826733161435
36563425633151531
4059.539.527835181733
38593825732171633
39593726135181835
3654.535246.533151234
3959.539273.536181738
35543425033161433
29473120829151231
34573324134161435
36553424032151633
405939.5269.536151333
3353.534242.532161234
4059.539.527738181835
3958.538264.535171835
39583726738181834
39603827232181835
39603927336181835
3758.536258.531181836
33472821634171735
38573425332171835
38603426232171834

39.55935267.532181834
37543124632161834
3959.539273.532181835
39603426736171935
39603526936161836
34522522435141834
39583326036161835
35532722332151735

(1890)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3756.532239.532161736
3858.534253.529161835
38582824231151835
35533322935151735
395736265.538151935
37573425536161935
37543023936151834
32482822232151535
3858.534257.537151735

39.5593426537171835
3856.531253.536161634
36552923537141634

38.556.53325137161534
30472920029141534
3856.532248.533151634
38563225234161834
38573225237161835
35532924029141235
3957.532260.536161835
395534258.536151934
37543224236161834
40583426937181834
34553023934171834
39563225638151933
395933268.537171933
39593226437141832
3958.531257.537171933
27432919732161833
3755.531250.537181832
38562023520161832

(1891)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3756.532237.536161833
36523023336151833
39503024336171833
4058.537271.537171832

38.55634257.537171732
38.55431247.537171833
39.55431250.537161833
38.55635258.536141832
38563225036161832
34543024836161832
36563124636151833
37553024537171833
39593326638161832

39.559.535271.537161832
406035272.536151833
4056.535259.535181732
4058.53927237181933

38.55837267.537181933
31482722534161933

38.556.53325737171933
3854.528245.536181932
32513023632171733
38523325036181733
4058.536269.536181933
3957.53826937171933
39603727238181933
4058.539.527737181933
406034273.537161933
406040276.532161738
4059.539276.535121638

(1892)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38593526033151838
32452820128141634
33472720030131638
34453320731131438
35483121227131434
4059.539272.529141834
406039.5279.539151835
35563622531131734
4059.536257.533141834
3657.535232.530131738
34512820531131538
3656.536242.529131534
39603927133131635
39553423730141535
35553223633131534
29412617928121434
40603926731141634
40593926731131834
36513522032121634
27402717227121435
31522820932131538
35552921835131434
36563322733141634
33573122433131433
32393018028151734
3354.533219.529131733
34543121430131735
3756.533232.533131634
3857.539263.536121733
38553624335131634

(1893)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34553724932121635
35573221933131534
3959.539264.535141638
32432919731131335
33432920133131634
29493219529141333
32583323933141737
32553623331151634

39.558.53826534151734
3456.536236.535151634
3049.531204.526131633
36593525233151735
3456.535235.530151734
3558.534238.531151637
33503522229151534
33453120430151735
406039.5277.531151638
35593524131141733
40604027635141638
34553523828151734
34563323029141634
31543421329141633
34473221728141634
3756.538247.532141735
31483220429141434
36573523727131634
3354.535228.531141635
3456.534227.530151733
38593624032151534
34493221431131734

(1894)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32423220228151035
3759.537267.535151733
355939.5256.532141534
3556.534236.531151735
36463621929141534
36443624035141633
40583827232151538
36443322429141634
32463322931131533

39.54937259.537131538
39513726131151638

38.54734245.534151538
35463421629151634
4057.539.527130141533
35443423733151334
34432919830131533
35453022429141634
32483622727131537
34433421630151634
36453221432151534
30462920330131634
34442820632151533
32512921330151634
40603927334151538
27423719930151434
35533422934121533
37553422433131634
35523122435141534
34493120426121633
36583425531141638

(1895)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36573724832131834
34452820130121533
36523422531121634
35553523132131438
36533623534131534
386039.5260.534121437
38553524935161836

38.556.53825839161938
37513222333161837

38.55339257.538161739
35483321233161736

39.54734237.532161538
3855.538251.536161937
34533621731151739
30383218331151536
34473321535161738
20302014020101020
37463021930141639
28383118331151636
27333016928151738
32433319232151737
38513823438181739
35483420933161739
37413319632161837
30443119329151438

39.55036233.533151536
30483520333151838
28383218634141336
28473321935161538
30493421936161737

(1896)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26453318336151539
3959.53927236171740
38533824737171838
4059.539.527337171840
4059.539261.538171739
32523622135161839
32513522336161737
29433320131171738
26403018031131436
3457.539.525032151539
29413419834151336
27463319330151438
25443420031161437
26422918831161439
33483121737161436
24373116729161338
23362917932151537
35543825338181739
32382318031171639
28332416031151337
30332316732161538
29363317732181736
364632219.537171838
28402417031151537
29382117531151739
31342116931161536
31373018632171438
29372517837151637
39412520739171739
39603927538181840

(1897)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36463122034181637
35402620636171438
32392517534181536
37533624935181738
36543625336181836
33412720433181638
34422420334181537
32462921032171539
34422720331151536
23403019329181438
23393019429141537
3452.53826038171839
39604027638171840
37594026837151437
29433621330141338

39.5583927238181736
22383017531171438
29423521931181536
28473422632181738
27442920229161437
27403220532161439

39.56040277.537171540
28473122433181438
24413118723151437
375936268.537161539
33433724033161439
29393119426161337
28483221433161438
29463422830171436
26483621828151438

(1898)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35593926436161840
35473420231151539
29433119035151736
34493522834171738
25412819332171537
34413019736141739
31433420336151639
27372618133141537
28413018436151638
33413019736151736
35413521034151738
35483523335161836
27412716935141638
34473421834151637
37513522936161739
36403318733121636
29392918232141638
36452318435141337
33483421534151639
36543824538151639
32432919834151537

38.55637248.536151738
35543123134151736
34503322032151738
31512821032141636
36543023336161738
34483320932151537
35443420635161439
34483621334151336
33503320632141638

(1899)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35453021434151437
3756.538262.533171639
32473520732141539
31463018932141637
27432516830151438
36492820935151636
35543925338151838
29362616730141437
34443222737151739
36523522337151736
38563525436161638
26412717830151537
33403018734141639
34513522533171639
35503622233161637
37593826337171640
31412618031161636
35513121131151638
29443418533131536
34433219331141438
30422517728131637
33413218532141439
27362616233151436
4058.539272.537171838
30432918129141637
33493421133151639
35463421135151639
35503420434161537
30502819331161638
27452818730131536

(1900)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33483121531131638
26463219833131336
35483320532141538

39.557.539273.538161637
33453319932161339
32472920732161336
31533122632141438
34502822933161437
34482721932141439
35422820128151439
22392316432101337
21392819030171238
25482720232161436
27492317438161438
3659.540262.536171537
29512720231181236
3756.533245.536181436
22412417430151438
3859.540267.536181837
30452819329171539
26482217529141339
27553020228161437
3658.538251.538181339
32463622533151536
29393019829131538
33443520632151537
36463621034141538
32483421332141536
34473723032161537
25352717229181537

(1901)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

25342015925151337
26383020235171537
355438249.529181638
25403519728171638
37593827136181638
23352016527181638
24372319836171638
23322216530171737
3859.537268.535171637

39.559.54027835181638
40604028035181638
4059.539276.535181638
25362416928171538
22342116130171536
31563325336181535
26413020537171538
3252.534245.536171638
4059.539274.540171638
23342015730161737
4059.54027835171837
40563827240181538
37533024034171538
34392218933161538
39553725440181538

39.55940276.540171536
22322014630151236
40462522938171637
24312115733181538
37382419537181538
00000000

(1902)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31342016732171537
29332116234181538
39512622840181638

39.54729232.540171538
35442522539181638
36342418539171537
37382820838171537
38463223539181437
39422721236181638
37372218532171638
33332016128181538
35453324639181638
32393123239181636
40593927639181637
22332117232181638
24352219133181538
30452722037181637
26353119435181638
27342818936181636
24372619537181537
35533424836171438
293829.5212.533181538
24322419333181535
24342118937181536
27352218129171737
40603927738171737
35473523839181438
24342016333171438
23312016135151537
25362017434171537

(1903)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

00000000
3956.539264.535161538
39553625940181538

39.557.53926935171639
39.557.539.5268.536181638
365839.527037181638
37533224837181538
00000000

22342116033171438
21312114431141539
28402317936171539
38482923538171538
406040278.539191538
31452520034161535
33493021137171537
33512721137171537
34472621332181638
38543824837181638
37563725936181638
3554.535237.537161637
00000000

37483524936191538
26312916128161338
36473221733181339
27312716327171439
31332116929161438
37403422432181538

38.554.53926635181638
00000000

33553725536181437

(1904)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34523124638171838
25342116429151338
35492621834171438
28332816531161337
37553425337191437
37563425635181636
30332916927171338
3746.537249.537181338
30322417636171337
33332317333181438
38453523635181537
20322115030151338
26332117130171538
25322317034171538
24373121132181628
24342116425161437
24302115127141235
33372921135161538
375736266.534171538
25312115729141538
23322115624161337
21332114824151439
22352116225171439
33503524834171539
4059.540278.537191638
36563425139161938
3755.538263.539151838
30492921735171838
28342117833161738
24332116332151338

(1905)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26312015929151437
28342218138171437
39513525139181538
38503625140171538
25372217736161638
33492923537191538
40543726738181638
4059.54027638171537
37493222335171537
24332016133171337
38523525940171636

39.5533625439181637
3858.537246.537191637
3952.533234.539181538
33422619539181538
343623.5193.538181538
27352418532161538
27342016933171738
40533725040181638
34402720834181635
23312216731151438
32322218029181438
34553524638181538
34342317432181437
30342118237181537
35452823437181638
31372519735181638
23302215631141238
40533926239171735
39423623038181638

(1906)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38503423738181738
36413123138181637
34362117836161637
3956.540274.539181639
4058.539272.539181639
23372116732161338
36403422440171637
35322318439171438
00000000

34422321437181638
29362419238171738
00000000

20302014020101020
32452620737151538
36563325039171637
34543124336161638
37573626037171538
30443420036161538
29513621536151337
26423118329161537
32443418831141538
30433420232161539
26392117228151238
30402117933171438
33422419534151437
29392417835171538
3954.53725035151538
32422720235171638
31382819034151538
31413018530131437

(1907)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38533725531171538
23342115730171738
33472722536171738
40604028040202037
35383322837171638
29442519335181838
23342216335181837
34423522136181838
38483625636181639
31353120434171536
28343018233151537
40604027940181739
28332117034171838

39.5583827439181939
24332117337181639
29392518837181638
30443321535171738
30423422034171637
304729.522638181738
24322115429151538
3556.54026740171937
30442518633171338
36573424635171537
22332116228141337
32342216424151238
36523725835171538
38513425134171439
36543323438171538
34363020033181438
40604027739171539

(1908)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37433322234181438
36513423135171338
23322215623171238
30482519432181338
36543624439181538
00000000

3554.538243.538.5171338
3752.537243.534181337
00000000

38573725438.5181438
37563825638.5181437
24302215725131338
27312316126141438
28342317425161339
29362317831171539
31402719332171638
26392517428161438
23342315825171437
29372418129161437
31372318425151338
31402519534161438
2843251842510.61338
39583726837171436

38.55635251.537161538
23312315626151435
25332316126131338
26332417028141437
25342316622161439
31452919933161439
28352618527141238

(1909)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30342416929171438
27342417824161439
32382720132161637
34392720732141238
25322216732151438
30322217628161537
35423322134171538
00000000

32422920727161438
30332518426171538
25332416525171438
25322316729171537
355332236351710.438
29413020532151438
38533925938171638
23302215224151237

39.55535256.537161837
28362619132161736
30392318336171937
31453120236161937
26402717327151836
35472220633161938
35482821137161938
29402318033161939

38.556.53626236161839
00000000

405839274.537171938
35382720737161838
4058.53625238171838
33372417930161937

(1910)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039.527839161937
39.553.53523535151936
40583926638171836

39.555.53726939171836
23332116526161537
22302014926151538
23312015927121637
22322216230141738
22322116629131738

39.556.537269.540171938
40533626639151837
24332116234121937
36332620040161937
33412220437141937

39.557.539.5275.539171938
4055.539272.539161938
3952.535263.539171936
26322116630161638
406040279.537171938
37442823636171937
38522521732171638
33522520832141538
3858.538262.535181738
29442919934181832
406040279.536181938
29503221133181532
30472919933161432
405640267.537161538
40583927538171939
36532924135171638

(1911)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

385836258.534161738
32463022233151635
4055.53827237171739
4056.533261.536171838
40523524731171935
40563625532161839
405639270.532181738
27453120130171638
4058.539.527438161638
36513423736141538
31482921632161535
4057.538267.535161538
40573325936151438

39.559.54027737161638
39533524434171538
36513222736171635
37513623935171538
3959.539260.535161738
37594026235161638
40594027737161638
36543424137171538

39.55737263.536171938
3651.533228.536171638
35563121935171538
3955.539252.533171638
40604026836171739
32432921035141638
4059.540276.537151638
40553725835161638
38493522929141638

(1912)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38473623736161635
37483422636181735
36443422836181435
38502923136181635
33472421937171635
36403221336151635
38513624232171635
36473119834161635
30493021632171635
40523726233161735
40523825132171635
37483522134151535
36382118133171635
3449.523208.534171635
40543625838161835
40412922537161835
32352117932151435
40563827236171735
37562324838171835
3853.529247.538161735
40512522638161635
39442019134151535
4050.536239.535161735
37433219336161735
31352116633141735
39523324038161735
40532522838171735
39572925336161735
40472220836161835
39533224335161437

(1913)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30452019231141238
39603927636151339
35563122031151335
26452720834171337
28482622630151338

38.55230250.529161439
39.559.540277.535151335
36543725630151337
35513524333151535
38543426134151337
3452.531241.534151338
32502922730151439
35473121731151338
3756.537256.536151438
34523323334151437
37513625735141538
3656.540267.535161537
28432720635151438
36523525536151339
39563624338151338
38473321933151337

39.55337248.538151435
39.557.53825435141536
35433520432151539
35392718328151537
32453018829151438
38513623234161338
405940277.538151539
37523924935151435
34513222634151536

(1914)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38513824037151637
38553924340151438
30402818432151436

38.55337252.534151435
26332916730151335
30372818531141435
3959.54027540171637
26442818830141538
39523824939151538
28452720231131238
24402117326131337
29482921330141339
24382719130141335
3957.538269.533141236
26543322233141237
22452819331141235
27473322029141436
3352.534249.537161339
29483422130111535
28452920631151337
30503221634151438
25442719431131339
28382718528141538
29473220731131339
29513221235131435
3855.539264.537141337
3653.539.525335161239
30383019631151438
28453119931151335
3550.528227.529141335

(1915)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34502920932151536
3752.531231.531171537
3959.539276.539181635
40594027638161639
3956.532251.533171538
3652.533231.533141435
3351.53122026151437
314727200.527151538
3757.538266.534171637

39.55433254.536181538
39.56037272.537171636
28492619633161637
38583726737181535
27452219233151637
3958.532262.537181638
35432720732161639
3958.53826137161635
32402720335171538
23402116225131337
28442319927151337
29472420029151538
3857.535260.535171735
3959.539273.537171736
32492721326141534
35492420325141438
34523023733171539
35453724032171435
33443123132171535
31482821928151436
32503223531161537

(1916)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3457.536259.531171538
27382618026151437
28472720526151438
29412817924151436
32453020823141435
26483121229161434
35502922631161538
3452.536248.538161839
33463121836161538
34483323736171539
3347.533232.539151738
36513224637161736

39.557.538273.539161739
3650.532233.537141636
33452520830151739
28402618426131438
28432718931131436
34472822136161637
27422618334151436
374936258.537161637
32442821536141436
32472721833141338
30432519331161538

39.54934252.538161439
40563826639151739
34442821231151537
32523122032141537

39.557.53726434151739
34523322431151537
37503021632171636

(1917)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38573425834171636
38573425834171637
36553224234161636
38563526435171737
36563425533171637
38573625936171638
38563324735171637
37523023335171636

38.556.53426135171639
37463022534161536
38573326034171736
3657.534253.535171637
37573324933161736
38563325735171637

38.555.53325734171636
39.556.53625938161436
36532922538171437
36452619832141436
35442619537161435
4058.539268.535171538
29322116732141435
29472618930161636
38542823634161635
37472220030151335

38.554.53125537161636
39593827137161736
35502623236161637
38543025035151736
3654.528241.537181736
35492621133141735

(1918)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31462520030161736
37553325037171735
38543124036171637
3856.532254.536161536
30472921530161537
37563025137161637
355331.5249.538151637
3757.532257.536161635
3253.531219.536161536

38.559.53927336171637
35533724238141636
36523124035161636
29502920034141635
38573124734141635
35523122333131636
38563225637161637
30512821532131536
3550.530219.536141637
32542620736141536
3754.533242.537151536
31513021236141436
37563425137151636
33442921537141637
36593726037151536
39593927135151635
37473023133141736
36463022637141736
37462723334141735
35452722634151636
36462623035141535

(1919)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3648.529232.532141535
38513425036141736
3853.536251.537141735
34473020633131536
36493623838151635
3850.530242.531161735
34503023431141736
39533825934141736
37533323831151735
3854.536236.533151735
38473422034161735
36543424335161836
32463120837151536
36513122637161834
4058.540273.538161834
3246.522189.535151435
31442419836151736
3649.525214.538161734
27422317126131535
35473119633161933
3452.531223.533161837
37583824435161835

39.55838264.533151836
39503322933161634
34483121136141732

39.5573827137171834
40574027539161835
37553526035161836
31472919129151837
29483320933171735

(1920)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37573825635161936
35573926534161936
30432618935161834
30483121334161835
32483421030161635
33493523134171834
3756.535248.534151935
37583926938171936
35493622334151734
35523422834151935
33502721533161836
30482519931151635
33523122434141837
32542922032161835
3554.535249.533181936
36583826732181937
3653.536240.532161936
35543523334151934
36523824534161835
24402418326141433
35532523031171834
30392417831151433
37513521625141535
3858.536265.527151834
3657.535258.528161738
31492919835151633
28482319237171534
31513623229171635
30442819735151634
37523124830171836

(1921)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36462522332161634
27432318835171635
33462921828171635
30412219031151334
4059.53827633161638
37553724939171638
36533623937171635

38.555.53625237161634
40603927940161736
34563423040141721
37503522033131833
38533324235131736
37553525933151838
3752.532235.534161935
3450.524206.534161933
29412117331161832
35513123132181832

39.5533325837171838
38543224637181832
3956.537262.537161833
34503422932171834

38.55234233.535141832
35453422836171832
36483321934151934
38493223136171934
39583626436181835

39.55133249.535171835
32513120332161934
32433220829131734

39.55431255.535161834

(1922)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4054.529244.538181834
39542722738181735
37453121837181834
39573123930171936
33513020530161732
38563425338161934
4059.53627438191837
40593827338191735
37562823236161934

38.557.53526537181736
37522620033181834
39522923536181934
33462920736161835
34502920936151734
375733263.538171737
33423421936161637
35452720834151737
40433223335161737
37412519431151637
31362418730161537
38372519734161637
37412921833171437
39402922031171637
31342318028161637
35553624234171837

38.54736230.536161837
34382418727181537
35383121736161737
32352317128171637
36423121634171437

(1923)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30352317431151637
32342217731161637
39453725034171737
39463124034171837
32362418733171537
31372318936171737
33413523135171537
31463120738171737
31453422437171837
35483724738171737
30473422437171837
32473423038181837
28372517935151837
34423623638181637
29352518237181737
26443220536181637
29393320036171537
40583926638171837
29383018233151637
28393020034181637
30393119437151637
34503624137171737
4051.539259.538171737
35503624638171637
30362918637171637
37523925638171737
29362918535171737
30533324437171637
27422319131171537
37513524835171737

(1924)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

23382116633181737
27372117232181637
24372116828171637
26412818933171637
33493323235171637
385339.5260.535171737
35522924236171737
31462319729181737
28473220733181637
23362117634181637
23412117128171637
22342116331161337
29372618534161537
31483223133181637
23412117029171637
29432721133171637
25402118730171737
27472721134181637
25412217832171737
26372420831171937
23472418935161737
23392116330171237
23422117730161537
26462420435181737
25452419935181737
23452119035171737
35493424035171637
25412419234161637
23372216328171437
23492220233161737

(1925)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

22462017527161637
28482821234161737
28452420833161637
23432118731161837
2445.522186.531171737
22422117634161537
3451.530240.536151637
3555.537223.536171838
34473220531171638
28412317831171436
3457.537244.536161936
36593726236172039
38583726737171936
3656.537240.536171939
36563623936171836
36503221935171735
3656.536239.535171935
3550.535225.536171835
31483121134171836
36463321431171936
35503521330171938
34503621733161838
38603825936171938
36553625036171838
3456.535236.534171836
34523420833171836
36583824036171935
33453120830171738
33483321530171835
3656.536257.536161735

(1926)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38573825237171835
38593625736171739
35452719531161535
36492319528171734
36543423736161539
32432318330151635
34493120830141635
37593223836171935
3654.530231.535161836
3756.534258.536161836
109115232161738
34463120630151735
39603927436161435
35533120831141438
36562721732161535
34493421929161335
35472820331131538
33583625435171638
33492818731161336
33583721831141736
3753.537230.533161635
29473019131161435
3652.536233.532171735
3756.538257.535161634
30533119732151636
37553823433161638
3454.533212.533151639
34543724432151639
3154.534213.534151734
33543722932151534

(1927)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3457.539238.536161636
36522519135141636
36553221732141534
34513220036151634
36543523235141436
34573522936161536
35513221733161435
34523723336171935
27462618629161634
33472920929151734
3454.538233.532191636
3854.539259.534181734
31472820830161534
33553523630151735
32432819229141535
31493320933181635
3856.53926935161738
34553324132181936
3449.532226.532181535
33503122228171835
30382719527141435
31442719928161734
34543422930161935
35573925830161536
34543222130191836
30523020532151835
33503522830181635
20302014020101020
28462618430161735
31563723134161636

(1928)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37573927033181936
34453623132171735
33393220530171735
37463623034171634
385739.526936161935
30443119230181735
4058.539272.539191934
3757.538258.537191834
39563825437191735
33493420930161736
32382918332161536
3358.538252.537181735
32473120532181736
30442919531171735
3554.536227.532181735
37533322433181534
3657.537244.533181634
36553321631161638
3857.536236.539161538
34472117930161436
34573724233161636
20302014020101038
3455.537225.535181736
3257.537232.538181739
3857.538247.539181636
2949.527193.533181635
3556.537239.534181735
34413018939161535
3656.538245.539181736
38593826138171736

(1929)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39583725037161738
3758.534222.535181538
3859.539272.537181538
30372617330161538
37583725938181638
3657.534243.538181538
3756.533219.533181635
38583825235181438
3858.538260.535181435
3958.539.526738181435
36483421235161538
37523422133181538
38533322935171436
34503021731181336
37563323236181539

39.55134238.535161536
39.55335244.536181639
39.55638247.534161636
38.55232238.534171635
39553825434181635
36513221834181635
37513321434171636
39573625335171636
39573725036171638
3858.539262.533171638
39583726535171538
4058.538263.534181538

39.55535232.535181538
4055.537239.535181638
40553624334171535

(1930)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38563522734181538
37503322034181635
39513322233181735
3953.538235.533171635
32392818729181639
39533622033181635
37462919534181634
37463120737181639
38513322735181635
34473119436181635
3851.535211.537181635
40604027436181836
37492821334181735
34392818731151734
35462419030181735
33442619338141532
33513020340181635
35482619132171635
34493420636191435
37553824036181433
35463521136181432
39443521336181435
34493421035181535
37563623336181535
34463219832161435
3756.537238.534161535
34473821333181434
36433620334191433
37503422434191432
37553923237171533

(1931)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37473722534191535
38.55438249.537191534
38.55539255.535191534
38.55738248.537181533
3452.537222.534171534
3858.539236.536191434
37463120937171434
35452618333171634
35543121436161533
38453020834171635
34442319233161535
3752.523200.537181734
35452919439181734
34442818936171632
40563724637181634
36543321635181834
3853.532211.535181735
3753.534203.534151635
3751.525195.536181735
38553725438181736
40603927438181738
4058.538.527437181835
3859.539.526737181936
4059.539.527838161936

39.56039.527238181938
3959.538.526336181936
4059.540271.538181737
4059.540279.538181936

38.556.53926038181836
38513324236181836

(1932)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3557.537253.537181738
39603827338181838
3857.535252.536181936
37493323936181536

39.558.53827137181836
38.556.536264.537181838
39.557.53425938181736
3855.537250.535181636
39553826138171836

39.55438.526838171936
39.558.539.5268.537161936
3850.537253.530181436
33513824533181636

38.55739266.536171736
3959.538.526935181538
39563425035181734
3755.531234.535171736
3756.534242.538181736
4059.53826734181637
4057.536264.538181736
3757.539263.533151736

38.556.53625329171635
3855.537256.530161735
3657.538262.533171636
37553724933161436
3956.536252.536181636
3959.538271.536171336
35553624236151536

38.55838265.538171538
3957.538265.534151536

(1933)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39553725636171636
37573625737171636
3757.536251.536181535
37583825435181636

38.558.53725336161836
40604028033171636
3958.539.527233171636
395836256.533161736
38573726632161736
34573624030171436
4059.54027836141636
395839.5269.537171536

39.558.53927235161736
3956.538265.534161636
36593925532161636
356037255.531171736
3859.53726331161738
30472919031151636
36583925933171736
3656.53725036161736
3754.539253.535161736
37543823933161636
38573725332151536
37573524931161636
365635257.531161736
3756.53425130161736
3856.532245.531151736
40603827832151536
38503225033171736
36523023732161738

(1934)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604028037171736
3753.533242.532161736
40604028035161836
3755.533238.530161736
3958.536270.532151737
386039266.534161736
396039.5274.536161736
36583323933141636
3857.536252.533151636
40604028035161737
4059.537262.535171736
3755.533249.532161536
3957.537269.533161736
395937273.531161636
396039275.535161637
3555.534251.534161636
39533425831151536
39542825731151436
3957.533255.532161736
4058.536270.533161836
3959.537269.535161837
39603927635161936
39593526635161836
3559.538265.534171636
34583222333171837
38594026938181936
3855.535243.537161836
38593425836181636
3859.539.527137181736
37543325036141736

(1935)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.559.53225336161736
38.56035256.536181936
25362016032141334

38.56039268.537181836
38603725135181636
3357.536244.536181837
33533623134171734
38603526437181736
3558.536254.538181936
37593726437181836
3457.534246.538181734
35553322737181836
386039271.538181637
37573425934181534
3757.534250.536181735
3758.536259.538181835

38.55839.526238181735
3959.53827138181835
405939.527236181635
4059.538261.538181835
34563524537181634

39.557.53726135181835
37573726137181835
3756.535252.537181735
34563524635171835
34573623634181835
4059.539276.537181835
4059.537273.537181635

38.55930254.537171835
375830254.536181735

(1936)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35542823033161735
20302014020101020
375932259.538161735
3856.530255.534151635
375730245.538181635
3757.534257.537181735
3857.530252.536161734
35583223535171835
38553325537181635
3655.529225.535181635
406039.5278.538181735
35583024634171635
39593626937171635
36572925137181735
3957.531258.537181635
33533324737171635
385332247.536171735
3856.538265.536171835
37583927335171935
35374023626191935
375839271.536171935
36543726232151635
36543825833181635

38.555.53726536181735
37433625036171635

38.55536263.536171735
3757.536267.537171835
38593927436171835

39.559.53927633181835
38.558.53927035171835

(1937)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38563726435181935
38.55237257.535171935
36583825634181835

39.558.53827436171835
4059.539.527835171835
386039271.536181835

38.55939273.534181735
37513724935171735
36573425735171735
3754.535259.534171735
40593827433181735
405939.527735171735
35573525834171835
35573725232171535

39.56039.5278.535171535
39593826734171735
32463221929181735
3554.537254.535181635
38553325533181735
3857.531247.531171735
38543525834171635
375839271.533171535
35523223833181735
3857.532256.533171735
38563625631151735

39.5593927432171735
396039.527434171535
33462821831171735
32512923734171735
3754.528233.535171635

(1938)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3651.531226.533171735
38.557.53325433171735
37573424432181735
37583024533181734
36542823333181535
38572824533171835

38.56034258.533171935
3958.538265.533181635
4059.536266.530181635
39553224633181635
40573425934181635

38.557.53223834181535
4058.53927734171635
406040279.537171635
40593526035171635
38583625233171535
3656.529230.535171435
3958.540272.534171635
4058.53826934181535
40583625234181535
3853.529231.536181435
40513425236161735

39.55934253.520.11181535
4056.540269.531181635

39.55734257.534171635
38.55928231.540171735
40583426540181735
4056.534261.538181735

39.55635255.534181535
40583526537181535

(1939)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40523524935181635
4058.540278.537181635
40594027738171735
40573827037181735
40604027738181735
40513725938181635
40523324838181635
40512922933181635
40513825933181635
4056.533254.538181735
4057.531259.536161535

38.55527233.536181735
405737266.537181835

38.55736259.530181735
38553324737171735
40604027935171735
39562724132161735
34512421838181735
4058.54027537181735
36513625637141735
39573324630171635
3655.529222.537151635
40583625837171735
38572724437161735
38583024935151635
40603827439181635
39563426339181635
3755.528240.539181635
36562622936171735
38553425638181535

(1940)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36543024339171635
36553023739181635
38513725940141534
38563625340171335

39.56039277.540171436
29422920630121335
29432820337141336
34422922438151434
28422619826111235

39.55437263.538151433
38433123740161335
32463121132141134
28412718226151334
35422721128151233
30412518630131331
32402821139131233
32463122536141135
34493121836121434
3853.539.526740141535
35462821640141235
33472921628161235
36492922232141634
35472821234141434
28443119330141235
36513323532141335

38.55332243.529141335
21392517025151233
34533523828141534
31523019927141233
36553223930161534

(1941)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

27442419728131134
28462818426121236
38483121628131234
31443420023161332
30483320725131232
36523124628161331
33483522735161333
32483621224141135
39523826132161335
39513725427161234
35513523932161333
36503423225161233
34442622139161034
3345.529227.536141534
34432722028141332
36503223839141433
31382419632131033

39.54328227.540161333
39493124040151235
405839.5272.540151336
23372117522111134
36503124334141234
30462521238141135
36482922640141335
32372419238141133
37382521332131432
30482720138121431
34492420538111232
29392317725121333
36472723338161233

(1942)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33422821030141433
27353017426151132
27432417821141432
31442719228141331
27422116922151332
32443121626141534
35523123227141232
32513023230141234
29502319628141234
2241.525162.524121332
30492819430131232

38.55737262.526141234
39543726432141335
27382317025161235
30432719627141334

39.55134250.532141433
4059.54027832161435
33472921525161333
32382519426161334
26422719227121433
31483021726141433
34493423734141335
32402919530131435
24382115824131234
24342115524121333
29422418527141334
38532823036141434
30372317525141233
32502921830151432
33433221825141234

(1943)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

405237263.539171833
404939262.540191935
31452619224141536
39503524740171536
31422618727141636
33493021539141235
40493826139151633
33442218524121232
34492720827141231

38.54731235.530141333
28432217624131234
36473123428141433
28372119134141432
30432721225131432
31372117624131434
34392220726151432
39442221825141332
32322117125151433
28322118025141533
28332116924121332
24382118025131331
36423323127151632
26372520025121531

38.55034252.530141436
40473625527131435
27442520026141435
32392721329131330
29352317523131432
33392320426131334
34392521428141532

(1944)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55132248.524131634
38543425926141535
28412318824131335
36492822130161533
32452720825151633
4059.539272.527141733
26372216723141633
40603727026131735
22322115523121435

38.54935229.526141534
31513322328141734
30412718023161334
38523423525141534
35482620029161634
32432920228141634
35462720729121635
27402316928131433
34422418728161532
31452819824121533

38.55139250.528161534
32422719125161434
40563725430151434
35472521526131437
40604028030161536
32412617828141335
31423019624141437
25392717022141233
31403019225151733
39553726332121634
24423218225141634

(1945)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31413019626141534
25412717830131432
25382516426121234
385734248.528141633
35553123627141734
37513324425151334
36513224233161437
39543926137141437
40513825938161337
40573927438161337
39463322733161337
38563726738161437
38413222330151337
35452921036131437
34483022532121437
39493323137161337
39513926237161337
34502822034151437
36503223432161337
33473122935151337
40523726337161337
37403020832131337
38523525034141437
36473423634141437

39.55335253.534151437
36513223035151637
37483222535141537
39543424937161737
37453523732141537
32442921233151437

(1946)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37462721434141637
36483023233151637
4058.539262.532161837
35433020534151537
37533625033141737
38533524532151837
38523524735161537
38513324831141737
81484530151337

35513022532151337
39543625531141437
36473322733151537
35483022535131437
39493625036161637
39503623634141437
32462921632141537
38483123739162037
26382517430151437
28412418328141437
26382217030131337
31502720634161737
3145.527195.534151537
3450.532226.539171437
31432920031171537

39.54726195.534171337
31422819935161637
20302014020101037
25402318321131637
20302014020101037
3655.534239.538161737

(1947)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4056.53927438171737
31493321737171537
33453221731151437
33452920537161737
27413019337171537
27482621234161837
27382217527141537
34493423731171737
37493824935161837
37533425136161637
32372618132161737
32512822136151837
32542622636131837
33482721736151937
32452621136151837
35543924836151737
38534025035161737
31483420835151337
27482418932171537
24362116227151337
30502921830141637
35502923036161737
37533424430151737

36.55139252.530161537
30432718831151537
27432417928151537
35422720532161537
28392518129161537
25513320632161637
34443121131131537

(1948)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35503222030171637
39.55139.526236151537
34453221628161437
35463322230161537
36453322131161537
25412318227141237
29442919732141237
36493122829151237
35483021729161537
34442920329141437
35462821030141237
36502721933171437
29402317733141237
33372518933151337
33432820332171337
34363018832141337
34443122532151337
33402720134161437
34412919335151437
34432720533161537
20302014020101037
38463123137171537
37432821132151437
38442922237171537
36433021732161437
37452922836161437
37402719434161437
31362216931131337
37362519529131337
34453220432161337

(1949)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36483122832161537
35442720029151437

38.54431231.537171537
33393021637171537

39.5604027337171637
34382919534171537
36533425137161437
1113117534161437
34423121032161437
33413021434171537
27372918334171537
34402620039161637
31372919333171537
32423219835171537
3856.539264.537171437
40593926538171437
4054.538261.540171537

38.54134229.539171537
30403120031171537
00000000

37593825339171537
35383119935161537
375838268.539171537

38.55839265.539171537
27452119439161537
30542221034151437

38.559.53927638161437
31462319837171437
3959.53727240171337
39603826640171437

(1950)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37433821634181437
39572824039171337
31362318036151337
37493022733141437
405940276.538171537
36502521733161337
38442521637151537
38492822735161437
40523423937151537
39503323138161537

39.55937252.536171337
38463622938161437
34433322135161437
40593927537161537
4057.540273.535161437
19191310138151437
32472921735151537
30422720633151637
38502924836171337
38463224637171337
38503324638171337
31482420432141337
32492822537151437
37563726038161437
4057.539268.537151537
32373121937151437
31472622035151437
30402719338151337
28382719132151437
28402819831151537

(1951)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.54632244.535151437
33423022337151537
36412519535171837
40472922837161637
31372017732151437
36402620935161737
40513825638171537
38432520436171537
40523525238181637

38.54732234.536181637
40493625237181637
39573926838181637
33392619933171737
405738269.538171837

39.55738258.538161837
38402421034161637

39.54230234.536151837
38412821332151737
38402921434171737

38.54330234.535171537
32463023034171637

39.54932239.535171637
35483123532141637
34412520233131437
35433123737151737
35503022634131637
36543624935181637
37483324033171537

38.54839260.539131537
34523123436151737

(1952)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

405838274.538161737
36483122734141537

38.557.53725135151837
40604027438151837
4059.53927436171837

39.56039271.534171737
37493622130141837
3856.539268.536152037

39.56039272.538141837
32413721531131837
30553220624111537
3955.535235.531151837
39583624931141837
3953.536225.531161937
40573826837151937
39573726034161837
4058.538271.538161837
3958.537250.534152037
3859.539270.539152037
4059.539275.538162037
4058.539274.537152037
39563624931151837
3657.534239.528121637
40603826838161737
40593826936151637
40603927339171637

39.56037265.538161737
3959.537259.533151537
28493019830131337
32513320830131637

(1953)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38583623138141837
4058.537262.536141837
40603927539161837
31432619129121437
40573726234151737
36543122033161837
39573626337161537

39.55936.527437181737
39.55538261.537161737
39.557.53626133161837
40603927638181737
27523020932171637
406039278.537161837
38563725133181837
3453.537235.530161937
4056.537265.537181837
40593627340181737
3957.534255.538171637
36513723431111537
37513121730161637
39493122130121637
35583325130171837
3453.537238.528161637
3959.53626837181837
36553826435171937
3755.536247.531171837
3455.537242.532161837
3751.533232.534151837
39583723931161537
3754.536242.530161837

(1954)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37573725630161837
40553826932161837
39563826534171837
30523421431161637
39493724032181737

39.55939275.536161837
4058.538274.534181937
3958.538266.534171937

39.55938263.534171737
39593726936171637
24392818730161337
3056.538252.532181637
37543725337171837
37583826538171537

39.56038271.539171837
4058.539.5275.537181837
39593927239181837
405839.527739182037
39593827340181837
3956.531236.534172037
3959.538259.532171837
4059.53727539171837
39583927135151837
40583827440171837
37473520732151437
406037.527433151837
40584027436151837
27472417921141437
4059.539.5277.539161737

38.558.539271.536161737

(1955)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40553926934151737
38.557.53926438152037
34573925735151937

38.55629243.536151637
28432920831101537
35403320731151537
33533521638141737
4059.539.5277.537161837
4058.538273.536151837
3653.527236.534161837

39.558.53726035151837
37542922534151537
40603626935161837
40603827737171837
35492519926141737
3852.525200.532141537
4059.53826935161837
40603926736161837
32492318423131437
3956.538267.536161937
40523726134162037

38.555.53626136161837
4057.53727136171937
38513022832151737

39.55434245.537141837
40533725330141837
39563525731151637

38.5603927538161837
406039278.535161837
3553.526214.529131637

(1956)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38583827137161837
38573826036151937
3859.536266.537151737
3858.539269.536141637
3858.53827040151837
4058.54027640161837
37503422535161737
34523021234151837
386038275.540161637
385836266.537161837
35502620236151637
3859.537252.535161737
40563526234141837
33563121831151637
39593827440161837
3958.535269.538171737
3953.536237.536171837
38593626638161737
39603727139181737
20302014020101027
33502921738151637
39593626538161837
39593826935181837
39593826937181837

38.559.53927236181837
3350.535227.532161637

39.55737256.533172037
3958.539267.536181837
406039.527935181837
3959.537265.532181637

(1957)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30432921633181637
27452317531151537
35553324329181937
39583826437181837
33563424230171637
3753.535249.530181737
3959.53727034181737
39593827034181937
34533323126161837
38573726136181837
39443623529181737
3958.539271.538181937
36513624028151737
36573825030141837
3957.534254.530151637
3959.53727234181937

39.557.53726831182037
3859.53326528152037
38503321929141537
36553323730161837
3757.538253.527171837
37553224227131537
3759.534247.528131837
39573926830171837
36583725930151737

39.5603927634171937
36583524325171637
3057.528219.527161637
3859.537265.533171737
3854.534252.538171737

(1958)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3958.536259.532171837
396038272.536171837
35543224334161637
25432717225141337
27412517727151437
29473522332141637
40603827438.5141837
40593927339.5171737
40603827139151837
39583925939161837
39543725338132037
38533724639161637
27452617624131537
3859.540270.540171837

39.56040265.533161737
39553824534141737
39593826937151837
3959.537255.535151637
40523624738161737
4058.539270.537161837
40603927839161837
4056.53926238171737

39.55939275.533171837
4056.539266.535161837
40604027740181837
3855.536241.530141837
4056.538266.537151837
3955.538256.537161637
3856.535250.528171637
40393623925141537

(1959)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40583626237161837
4059.539273.538151837
4059.540271.538161837
3959.540273.538161837
38543022931141837
4056.539270.540161837

38.55338257.537131737
38.54636.523733161837
33543624236151537
38493123131161837
39533724935161637
3853.534254.540161837
40593927338151437
27453119130141737
36532923228141837
4058.537263.538161837
40553826540161837
39473522134161837
20302015520101037
4059.538272.540171937
40593826939161837
4059.539277.538161837
40593827234161837
36513720927131437
4059.539276.539161837
395738252.533151737
40593926635171737
39523724030161537
39573826439171737
4057.54027539171837

(1960)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55737266.537181737
395938274.538181737

39.55739270.536171837
39573625436171737
30382317030171237
40583927636171837
3854.538245.531161837
32463421428151737
35513723331151737

38.56039261.533181837
38523422030131637

39.559.53926533171937
4059.540277.539171837

38.55735256.535171837
4059.540276.539181837
4059.539.527739181837
40603927435181637
3958.538271.539181737
4059.539275.538181837
40603927538181837
38473221937181637
4059.539271.536171837
40603926738171837
4059.538271.537171737
4059.539272.538171837
38513823235151637
3153.537231.530131737
38523221537141737
38563725238161837
406039.5272.538171837

(1961)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40583927238171837
39593624831141737
38583826338171737
40583826536171837
36533523734171637

39.558.53926437171837
39.56038272.538171837
34513521030171737
40583724636161837
4059.539.527738171737
39593926836151737

39.55435220.533171737
39503421234181437
39593927340171837
396039.5273.539171837
4056.539271.539181837
39583926240161737
405839.5273.536181737
3754.536225.532171537
38573525238171737
3857.538261.536171837
3655.535238.536171637
3757.539263.540171737
38553724533171437
34422417630171537
375839.5268.536171737
35482118133171337
40583626139171837
3756.536250.537171837
3858.536261.537171837

(1962)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4058.538267.539171837
34492318831171437
26492918832141537
4056.53926438181737
4055.536261.539181837
40603927739181837
3757.537255.535181737
4059.537263.537171737

38.55938258.536171737
38.557.53625732171737
406038274.539181737
4059.538265.536171837

38.557.53724835181737
40603625938171637
39583926333181537
4058.539272.538181837
39583823938161837
3654.537237.536171837
40563926434171537

39.55736249.535171737
39.559.53927537171737
39553624336161837
32573422932141637
2757.534206.532141537

39.559.538275.534171737
33562919233141737

38.55437238.536171837
37513623034171837
3859.537265.538171737
3558.53625034171637

(1963)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4057.537262.535171637
405939.5275.540171837
31543323733171837
3856.533249.538181737
3857.537264.540171937
3358.535241.530171637
385939271.539151737
37583222734151737
3557.520214.532131537
36512821532131737
3958.53927538141837
3854.53826337151937
3652.534229.529141537
3959.538268.539151837
3857.538263.538151837
40543725537141837
3859.539269.537151936
4055.538258.532151837
39583825936161735
36523024229131835
395835.5258.532151836
37533224330151837
39603927437151836

38.556.53324230151937
38604027636151836
30402819629151637
406040277.537151935
396039.5276.538171935
405838.5268.538161636
37553525235161737

(1964)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37573925638141836
38.55937262.537141837
3958.539269.537141736
3959.540273.538151837
36543524635151935
39603927438141835
406040279.538171936

39.558.53927237171837
406040279.537171736
3959.538266.532151837
40604028038152036
3959.539.527336142037
3656.538248.535151835
33502019129152035
396039.5275.535171836
406039.5276.537151837
40604027536151936
37573726035151837
4059.538270.536151836
4056.536249.537151437
36402919927151735
406039.5275.537151835

38.559.53826638151736
40604027435171837

38.55838264.537151836
39.559.539.527737171737
40563926832181836
38583926539181637
40604027839181735
4059.539.527639171835

(1965)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604027738181836
385839.5261.534171937
406039.5275.537171836
405839.5270.537181837
4056.539267.536181736
3856.532210.531181337
40603927439161835

39.557.53926933181635
40603927436181736
40604027737171837
40583726839181836
3858.539269.537181737
40603827538181736
405839274.538181737
406039277.540181735
405939.5276.539181835
385839.5267.538161836

39.559.539.5270.539161737
4055.539266.536151636
38563925031161337
39563725933161436
4059.538273.537151737
4059.540277.538141735
4057.538266.534161735
40544026436181836
38443220334181437
40563926136171736
405939.5274.538171735
40583927137181737
38583425335171836

(1966)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3856.533246.533181737
405939.5269.538171835
28503121332141435

39.55739267.538181736
40594027637181937

39.56039271.539181836
406039.5273.538181737

39.558.54027137181836
40604027538161837
32563324536141835
3857.539261.536151935
27553523132141636
396039275.539151837
40603927838171936

39.55939275.537141737
36543524932171636
38603927539171937
4058.538267.537151835
4059.540278.539181835
40604027939171836

39.558.53727137171837
4057.539271.535181836
40604027837171837
32512320029181735
37543926135161935
40573825934161936

38.557.53525935141937
3557.533217.532181736

38.556.53724434171637
3957.535256.533171936

(1967)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40594027035161837
40604027837171835
406040278.538161835
4059.53927437161836
40573826437172037
27302114824161036
38583826834161737
40604028036171936
405639.5272.537171837
3757.539257.536171835
406039.527937161835
40584027434171836
3857.532.525234171537
4057.54027636171836
4059.540274.535171837

39.5604027836161836
37563325035161737
3853.536250.537181835
40593927232171835

39.557.53826737171836
4059.539272.537171837
4057.540269.535171836
35563322532121637
3958.539.527635161836
40583927223161737
40603927435151835
40604027636161835
385839271.534181736
4058.540275.538161837
40604027837171836

(1968)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

395839274.536181837
4058.538273.536161836

39.55839.526934161737
38604027335171835
385739269.536171835
30392718129161436
40604028036161837
40594027337181836
4059.539.527336181837
40604028037161736
40573325234181737
4058.537270.537181935
40593927136181735
4059.540276.536181936
35463020034171537
3857.531230.529161636
406039277.536181837
39523624233161636
40604027737171737
4059.536268.536161835
40604027934191735

39.558.539270.536161836
4058.538269.537172037
40604028038171836
40604028039181837
406039.527838191736
40584027438181737
40573626037181935
40604027738181735
4059.539.527738181836

(1969)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40603827738181837
4058.538272.538181836
31433120133181535
4058.536261.532181737
40594026538181836
40604027938181837
4059.540277.538181835
4059.540276.535161735
4058.539.527738161836

39.55939276.538181837
4059.539.5277.538181836
40604027937181837
4058.539276.536181737
40573725836171836
406040278.537181837
20302014020101032
406040278.537171835
4059.539276.538151836
40604027939181837
406039.5277.538181836
4057.539.527738181737

39.559.54027938181836
4059.53926936191837

39.55939275.537181835
4059.539.5277.537181935
4057.538272.533172036
38603726234171837
4059.53827634181836
40583927637171837
3859.53727138171836

(1970)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38533321626171637
405939.5277.537181835
40604028037161835
40603726834171836
38583825935181837
4059.539278.536172036
4058.53927537171837
40604028037181836
40604027837181737
40604028036181835
406040279.536171835
40543523732151836
40604027637181937
40604027739171836
4059.539.5278.536171837
40604028036171836
4059.538275.538171837
40604028039171835
40604028040171835
40603827638171836
40604028038171837
4059.54027835171836
406039.527437171737
4059.535261.537171836
4059.539266.536171837
40583927638181935
40603927935171835
406040279.538181836
40584027536161837

39.558.53125935171836

(1971)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3853.532233.535171837
406040278.538171836
35482922232171939
34492920930171839
37573926131162036
38533724929161933
3449.536226.525131835
3855.539245.524161932
4059.54027930161932
26422117624151834
4055.538252.529161933
3851.534230.524151834
23433318627131635
3655.534235.529151937
39573825933151938
26473019823141634
24512618522131634
38583826631162036
34563222326131833
28392717831131638
3449.533225.531151938
24392116520121536
3753.536241.526152033
3357.537226.530152035
29392117825141832
25442618826131933
34512922126161934
23392917226151634
3254.535224.532151934
3854.537238.536162036

(1972)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.554.53623935152037
3756.537254.537152039
23402617823131834
31373019628121735
38553625029162035
35573624329152033
32563824633162038
31493521332141938
32423319931152037
36523622932141933

38.559.53927234162035
38.55836251.531152031
34513321231131732
36543622127131933
27483421025131833
36543523928151934
24482218128141736
26522820031151938
3652.533224.526151934
2749.520184.522141635
39573825431142036
36573624332152034
24453719930141639
2652.524198.529121939
3252.529196.528161636
35503621831161934
38563623722151932
3252.537208.520141833
3649.532204.528141933
3554.537240.530142034

(1973)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32493622331151833
36543423632151936
3654.539244.528151936
37513723833151739
32453420826141733
37513723128131835
30453620328131335
37513823430151734
34483721432111538
3854.538239.531151738
34493722333141636
37503925027171633
3856.538262.530171934
36473923325141632
36523722629151533
34473621024151634
30412518024121234
37543724430171734
38503622428151636
33473621733161639
34403319623101534
33443419124201535
31503421629151536
34563823528161734
30403519927121738
2637231682810.51638
33443421429161636
34533322023141633
3355.536221.528151835
33473521522151431

(1974)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3757.537241.527141833
33573825028161833
29452217822141433
32523220428151533
37523723332141735
34493021729131637
38583825637161938
38553625032161833
38603627333172035
38503622834161836
38503221432161634
33533622127141639
3850.536225.531161939
29462618926151837
31513421626161633
35492922527141534
20402818422131632
33493020826151733
3854.538239.528171933
35472820125151634
31472719221141733
3354.536236.527141836
31453320725151636
3859.538267.531152039
38583826630151934
37543322426151736

39.55838269.526161933
36462620531151639

39.56038252.534131838
39.5593927633152036

(1975)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39603927329162033
39.557.53826731161934
3856.538252.527161731
33523522328161633
3758.538252.524161834
28563622724161634
39583926429151934
32402519529141736
34533222229151837
37583925331161939
37553722826161834
406039276.529151935
20372917326141536
26522719224151734
3450.538228.533151838
32463120331161638
25362416527141436
39563925129161933
30453219724161735
36553723821161832
25462718124131734
38513823724161833

38.55739247.530151935
38.55739250.532161836
25422818332151638
40583926934161835

38.55739261.535171735
39573925432161933
33513321033141839
34463020930141939

(1976)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32493122332141937
3956.537263.529161934
38563023831141835

38.55935252.529161932
3956.539262.531161832
37573724433161933
3857.538265.533161934
3050.530203.526141634
385839270.535161935
37493723427151637
38583926737161938
3856.538243.528161934
38543823631151834
25432717525151336
4056.538269.531161933
37533322130152039
3854.539248.533152038
3851.535229.534152037

39.553.53523731151833
36482721031141534
40543324329161731
37513322526141732
34573121729131833
2949.529201.528141634
3854.538234.527141734
3752.535220.525151736

38.55333232.532151737
38.548.53622030161839
38483422223151734
38523322824161735

(1977)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36533623030141636
37523121422141734
3956.538237.537161839
37483522837151539
38533821835131736

38.55438252.532161833
33492919832131334
3853.539243.526161831
33543825028161733

38.55937266.534162033
39.55338242.528161634
36593926133161933
38453522632141835

39.554.53625130151736
35583926138161738
3754.539258.534161934
35452621529161535

39.55638246.531151733
38563724635151739

39.556.53825637161739
38452320534141637
39513623434161734

39.55035248.533141835
38.54832222.529151832
39.559.53826831152032
39.548.52822327141833
3852.532231.528161734
39523623527152034

39.55438256.531141935
39.555.53323530151837

(1978)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.54532223.534151938
37513022427151634

39.55432242.527162034
39553525330161936
40563726627162033
37482722631151639
24382417128141738
40523124332142037
34502720927141733
33492921528151734
39563525126172031
39563325128172032
39513723427171633
39533222227161634

38.55534234.526161634
40583826235171836

38.54837236.532171837
3953.538253.529151734
3952.537244.529171835
3548.532215.532161736
3752.530208.528171634
39493324937171639

38.5573926839181739
4057.53826834171837

38.55334225.527171633
36563823228171834
37513321424171631
39573724928171832

38.555.53526032171834
38.558.53827033171833

(1979)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3858.53825933171834
37523623631171835
3958.536259.537171936
38553523133161838
39533323027161633
39563724635171935
3856.534238.531171935
3958.538262.534171833

39.558.538268.536142035
39533623829151934
37443022131161836

38.55837256.535171737
34532821031151230

39.55738257.534161530
39512722332131230
38563826534161325
37462520621141325
34512921326121325
40583826434161326

38.55634250.532151525
36502519932141425
40563124933151626
34462720331151325
39543123331161325
38543023427161424
40512523125131325
38512621928121225
40543624833131226
40553224631121325
31452519623121324

(1980)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37532923126131325
40452621828131226
40473121927131226
40452321024111225
36482420521141225
40503123023131226
40493523225141224
36463021424131225
33423020823131225
39452720723121225

39.55039254.529161326
39.53623192.520111025
40533724131151126
40523624531121126
36372219322111225
40463322628131325
34432319426121126
40513825027141328
38422319829131126
40503825431151526

38.54326221.533131425
405239.5266.531151524
38502923428131426
40543225031121225
40533224130131426
4055.534248.530131327
4055.535260.525131427
38472320526101325
35472320325131224
40522623528131326

(1981)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40533324227111327
37462621026111325

38.553.53826030121327
40542723827131326
40543024627121325
40543225431121327
39513222527111025
32522619926131225
37563525428131426
38533023526121425
34522521729131427
4057.533259.533151334
38542321233151228
40563323931161327
40553023430161535

39.55228220.530141433
39.55420209.521161526
39.55422212.521141425
39573625232161432

39.55837256.537161531
38.55434234.536151526
39604027837171536
40603926136171634
37422018420131131
3957.537254.528161333

39.55728228.524151526
39.55437251.530151228
38543424027131424
39573524129131533
3958.538250.532141431

(1982)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37593825828151333
40583826927131632
39462924027171635
39473024031151631

38.558.53626332161533
40482823534151426
40603927834161636
39453123933161535
406039275.536151737
40593426129161428
39422821028151325
34382117620131227
36342219020121524
37372119624161427
40553725731151627
4057.538268.531171625

38.54634243.531151527
40463424332141630
4059.538272.529151627
4053.531250.528141529

39.54626212.524151625
38402520021151327
406039.5278.537171631
406039274.536171628
40593226531161535

39.55430232.525161536
39.553.53023326161532
4058.536267.530171735

39.55631246.527151432
39.55331232.528161434

(1983)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36533122430151434
39.55530235.527151534
40603726728161534
4059.538274.534161737

39.54727209.524151432
36532822627151735
36472420028151332
38532721830161632
37532722622151532
3153.529220.531161637
36573323434151738
37603425936161738
3557.534243.530161736
35603324036151736
25443020634151537
34523122235151637
3858.534257.536161938
3557.533237.534141636
34573323835161736
34533123435161736
38543325236162037

38.559.53426436161738
33573422930161635
3253.532225.535151737
35583223530141738
38593625836161736
3658.534252.536151636
2756.532238.536151736
3657.534251.532151938
36583325235171736

(1984)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

23502519336141535
3657.533255.535151735
36563425535151735
35573123133141635
37583425435141835
24332415525131535
3457.530242.531171638
3759.534258.534161938
36593326135161737
36533324135141735
3858.534265.535151736
3957.527251.533151535
36543424435151735
26412819128131738
37553425236171736
3556.534254.535151737
16271411035151738
35573424734181736
39593426736151937
36533223834171736
35573424534171837
3657.534254.535171937
36593525334151935
29452619533171535
38583526336151938
37603325537181836
35583423735181637
40593226138181837
3859.532252.536181737
36503023232171635

(1985)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

385434241.535171736
2456.530217.535171735
3957.535254.537171935
37593324635171936
33583223532171636
32553022836171535
3757.53425334171735
3855.533250.535171735
3755.533252.535151835
33503122232171837
36583124336171937
3454.528228.534171836
3457.533242.535171836
3356.533234.532171835
31512921534171835
3558.534246.534171838
3257.529230.535171738
34583425137171937
3557.533244.535171736
3857.535255.535171935
3556.534244.535171936
37603426335171937
2856.525212.534141835
2956.528209.522151535
2956.531220.530171637
27542921936151636
3759.534257.535171938
32523022334171936
36553524735161837
3559.533237.532161636

(1986)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31553223332141737
37603025635171937
2954.534224.530151836
37523222032181436
38593425836181738
33533021834161536
3356.532234.532161937
32583223831171837
36583324433171637

38.559.53726436171936
386036264.535171938
3658.534250.535141737
30563222834161436
37603626127171936
33593224333171536
3356.535234.533151637
3759.535252.533171936
38583223831161937
3453.532220.534161636
29482418931171337
3756.534249.533171937
37543224129181638
29442718624141636
25522217629161435
3857.535245.535171738
4059.53927738181938

38.56037271.535171937
3856.536240.531181836
3756.534240.532171736
38593726736181837

(1987)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.56035269.536191937
3557.533253.533181836
3654.535224.535171835
3858.535253.534161836
36573123836181835
3958.53627236181838
3656.535239.533171838

38.5593526736181837
38.558.53625436181938
3759.53626336161737
3758.536260.536171737
35573624835151838
16261511634171736
3459.534241.531161636
35533423836151735
38593625334171835

38.5563125536171836
38583526336171836
38593526736171836
3858.536256.536151635

38.559.53426136171835
33543425035141636
36573223335141735
3859.535253.534141837

38.55735252.536161838
38.55937267.536171838
38.558.53626736171838
38.556.534258.536171837
3658.532244.536161736
1528159736142035

(1988)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37563524336152035
3857.536258.536171936
37573525336161936
3659.535252.536141835

38.559.53927537172037
34553224033181835

38.559.53626333162038
38.55935267.537181937
34533223431171836
3859.536267.535162037
3958.532244.530161737
37573525032182036
3957.535265.534182035
3759.535250.533171835
3657.534238.533151935
1726.513102.535171836
39563424332161936
3858.535249.536181937
395935257.535182038

38.558.53526432161937
3958.534257.537171936
3955.53426435161935
38573526437161937
3958.53626937171935
38583525437181936
3855.535248.534161936
36562823938161937
38583425534151937
39553525835161937
39583426436161936

(1989)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4055.53526436181938
3558342523810.81936
37593426331151936
38583425532171936
3857.534259.535171937
37583425235151936
1725.515114.533151936
375635261.537161837
37583525533161838
40563722437151731
40583626137161832
37583423237161832

39.558.53626037171931
36573724434161834

39.55735262.534171934
39.55835262.535161732
39.55636254.533161833
39573526038171734
3755.536231.535171734
39583725436171732
3258.536238.538171832
3958.535262.538161832

39.55837257.538161833
38593826739161734

39.55737252.536171735
39.55736259.53710.61932
39.557.53826440182034
38.556.53826038191932
36563522936171632

38.55638262.536172034

(1990)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40603926738181832
40573725939181731
3856.537256.537181830

39.555.53725237181932
3755.538247.537161832

38.55537240.534161832
37543724635161834
3154.535240.532161934

38.556.53726137181934
3156.534225.534181833
36573524339181733
40603927340191832
3756.536245.534151832
3551.535217.533151934
37583625438152032
38563724334151835
3756.536253.537161933

38.55437250.537162032
3956.537251.537171938
40563625535161832
39563725434161835
37553624236151633
3452.532225.533161734
39573624436161833

39.55637257.535171835
39.55737253.537151836
40573625237151727
39553624837151735
40563725634151934
3957.537263.537181933

(1991)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38563625234161834
38573724836152035
37573724737161736
38563624433171737
38553624236161535

39.55737248.536151732
37573723237151731
4056.539265.537162034

39.55737263.537182032
39.555.53725537181935
38.55637256.537181833
39.55737257.537181932
39.55638257.538191834
38573724338161932

38.55736257.540181835
3554.536222.538141836

38.55835242.535171837
39583725738181838
38583525238181835
37583523238171836
38583725238171834
38583726037171835
38573724534161834
39573725737161738

39.55637245.537161838
39.55837260.536171839
36573422937171835
39583523038161733
37543421338171432

39.557.53522337171735

(1992)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39583626537151836
34583726037171834
35562920731171538

39.55837260.538172037
38.55837257.537172038
38.55737256.538172036
3757.536250.538171834
34553724133171735
39583725837172034

39.55838265.538152035
3956.538260.538161938
37563524638161934
39583725937172035
3857.537247.537141931

38.556.53625138161932
39553724235171832
3856.537227.538171932
38573623637171932
3856.536253.537161934

39.55837257.537161734
39.55737249.537161933
39.556.53826037181932
39583826035171934

38.557.53925837171935
3656.536237.534171832

39.55838262.536151932
38.55837255.537171732
3757.537245.534171632
39583625537171934
365627233321710.734

(1993)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55837255.537171835
3857.536248.532171736

38.55837255.538161835
39573625337181834
38583625037171832

38.557.53725537171832
39583725037171931

38.55837248.537171931
38.556.53625737171831
39583726037171931

38.556.53625834151833
38583725636171931
385736257.536171932

38.557.537264.538181832
38.55737254.538181832
3856.53725336181831
3856.536246.538181834
39573725537181833

38.555.53724936171832
375534258.537151536
4057.533264.537131536
39553024836151436

38.55427222.533151336
38.556.52922533141336
3555.531236.539141436
3753.530231.538141336
4056.53626538151636
39552924035151336
3856.531234.537151436

39.55630236.537141236

(1994)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40583526636151436
36562922335151336
3657.528216.537151338
40583225937151438
39583326436131438
40543024235151238
40573124636151237
39573024337151337
35532820331131337
4056.532259.535151637

39.55629250.533151437
3958.535252.533151437

39.557.52923730151237
4056.53326132151637
35522420030151535
39542923532141235
39553625833151535

39.55630243.533141536
39553125634141636

39.557.52924434151536
3856.535258.534151536
40553425532151536

39.55733253.534151536
39.55730246.536151536
38.557.52822733151536
37563325133151636
40573826837161736
3557.532228.528151735
3757.530243.531161635
39532923630151835

(1995)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36532923227171835
39533024531151735
39563024928151735
27512419724151535
39543124831161635
38533024329141835
33512921426151635
39522822527161535
38532923430151735
3955.529243.534161635
38522923428141535
32542921628151635
4056.53926837151635
38563025433151735
36532923630161535
40563325332171435
39532924031151635
24482717924121435
32512922326141335
40562925128151535
36532823931151735
39532824535141635
40493024735171635
40522924432171435
26472619126171235
32512821428141235
38533224933161635
3853.534250.536171535
36502824133171635
4053.534261.536171635

(1996)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40533525937161535
32502821629151335
32502922130151535
39513024233161635
38513124231161535
37522923734141435
33532820626151335
30502921929131436
39482923534141536
37523023837141537
39533124935161437
25392618926161137
40522923131161337
36552824027141437
38552822925131437
4057.537268.537161737
38522722126161537
28442819427161137
405539.527135161637

39.55229247.535161537
4056.531259.536161537
3755.528248.535151437
405531260.533171537
38552825131171537
40563026033171437
36552723430161437
40563927334161737
40553025733171537

39.555.52924731161637
39.55629257.533161537

(1997)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.557.52725536161437
39.55731258.535161637
39.555.53125935161337
36523124635171437

39.55230242.535171337
39543024529171337

38.55231222.526151237
395638271.537141137
3953.530230.530141037
39563426338141137

39.55129233.530141337
39483024935141137
385235257.536141137
3852.530224.530141237
36533022127141137

39.55230247.535141437
39.55230253.532131237
37523024630141137
36522923428141137

39.55431251.529141337
40553424737181738
4056.534246.535171537
4058.537266.539181638

39.558.53626936181839
39.557.53626139171734
39.559.537273.540181835
39.55837268.540181733
39.558.53526636171638
39.557.53424628181635
3854.533235.531181637

(1998)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40583726939171836
38.55734249.534181538
39.55836265.538181635
39.558.53726339181834
40583525637171837

39.55837267.540181739
27492319229141734

39.558.53726740181835
21422116824131634
35553023532171935

39.557.53525837191932
4058.535249.537171933
4055.532234.538151934
30552821033151937
4059.540276.534181938
3850.531249.535161938
4058.536259.535161934
39573825235171937

38.55329217.531151938
35503121831151939
37563524335181935
3655.533234.537141936

39.55938259.538171934
40583725837171937
20302014020101035
4055.534254.539171935

38.559.53926638171936
20302014020101033
34532720131161832

39.56039275.540181933

(1999)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39603926939171934
36583021632171835
35503224538161937
3959.540272.538171935
3657.529227.534151934
3857.534252.538171938
32582822630151835
34552420135151834
3351.526208.533141735
405940278.536171934
34583224432161637

38.5583526838151938
3155.529219.534161839
33552620331171835
24402016223131334
40604028040181936
31542722834171832
38593025037171933
3359.527223.536161935

38.55936262.540171934
25523821532161637
39593527038171938
35573525135151839
34573625636131934
3858.537260.540141934

38.55837261.535151935
37553323829171936
39543022833171837
30492519730161938

39.55839264.536182035

(2000)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40583625734172034
36472319830161637
405939.5269.538182034
4058.536266.536172035

39.558.53426333181932
39.558.53726234161835
3857.533250.532171936
25473220229171934

39.55838259.534171931
3754.537255.537171834
21432717729161735

38.555.53525037171736
29512820329151637
40583926535171838
40563525934181939
3453.531222.533181934
4056.535255.536171935
40583526338181834
40593526240181835

38.55834253.538171834
406039.5279.538171837

39.55530248.536181638
39.55935261.539181835
29492619934161734
38573325736171937
3959.539270.540181832
27442218327151536

39.558.53425635181934
37573223934181835
36573124137181735

(2001)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38573122634161734
3758.534249.535181836
28482819831151537
31532519835161538
40593526736181835

38.55735260.537181834
38.56037266.538182039
4058.534253.537181534
38583424838181635
23442617125161434
38493022438181637
33553023237151538
4059.53826940181934
39513122934171634
3856.533246.537181934

39.55936261.540171835
40583626040181736
34502921936171434

38.55436236.536161632
3555.532231.535161634
405839273.540181833
3953.535258.540181734

39.5573927240181735
40584027438181837
31543521533171838
40563926038181839
405839.5271.540171838
3354.537244.540181634
40583827338172037
3756.538262.536192035

(2002)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.54833234.535182036
38.5593827337182032
38593827336182034
38593826235181935
38603625933182036
36583525238182037
405839273.538192038
3757.535247.537162039
3757.535255.538161934
40593827338182037
3757.537248.537182038

38.556.53726436192035
3154.532210.533182036

38.55637259.538182035
39.557.53626635182038
36523624435152036
38563625635191937

38.558.53626638172038
38.55639.526335172035
3656.53325735172034
33493021635171938
38563525836172036

38.5583726539182039
3854.532247.536182034

39.558.53727235192035
38.5563125535181937
38583325738172032

39.558.53626936182034
4058.540275.538182035
37543124434182037

(2003)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37573526238192038
39.556.53426039192035
36532822329151939
35563123535172034
38553123333182035
405838273.538161936
40563626839171937
40573626936171934
3957.536260.537181838
40563024531171834
4056.529235.533181835
40593225935181934
4059.536274.538181939
4059.533256.537161938
3858.532235.530151737

39.558.53525737171635
39563926839171934
38573223933171836
3958.539.527337171835
35502921132171634
35533222331161732
38563222631171734
37572921833171835
39513121533161737
39543023134151738
3855.532219.528171839
39573526438182034
4056.531230.530171835
38593123433171736

39.557.53325938161837

(2004)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40583223534171735
405638267.537171736

39.557.53826835171838
395730255.537181734
4057.537249.536171737
39583926536181835

39.558.53927038181738
395438264.539181836
395438263.538171734
40583727338181838

39.556.53926537181739
39.557.53824936171734
39.55636243.533171735
39.55938233.533161734
39573223428141629

39.55838266.534161433
30472920226141426
4058.539.5272.538161535
3856.535220.532171536
38513420930151432
3958.537257.532151533

39.56037267.534131732
38513121328121430
3956.539.524430171531
395739268.538151736
4057.538267.536181935
37493124632171730
40573827138161731
40513225136171528
40573827236171830

(2005)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40523626134171931
4056.539268.534181731
4057.538270.534171831
30502819534151829
29442118432151529
3856.537262.537171731
405436266.537171832
4056.537269.538161931
35513421326171931
4055.537260.536171730
40523525736181829
40543425035171628
33342117629151432
28402517232161732
37562522234161832
40582923039171832
4058.531255.540181932
34442617927181633
3758.529248.537181932
3958.529247.538161932
36563023035151933
23362015625161332
4058.529241.536181933
37513022432171932
37553422735191933
31522519530171832
20302014020101032
37522820730181932
39583126136181933
40583024132171934

(2006)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29502819328181834
3358.530229.531171934
3757.529248.535171934
38523222333181933
3958.531243.534171932
4058.534253.535172031
21352014725151332
34582922235172033
3457.530222.531172034
3256.531219.531161835
40573425735162032

38.558.53423834162033
33563022033162032
4058.533248.536182034
35583223232172032
32552921829182033
4059.534252.535172033
40583525835142033
3859.532247.531182034
3356.531229.534172034
38603625337182032
38593525536182034

39.55936251.536182032
37583424935182034
30563021834181932
3759.534246.536182032
3158.532219.534161933
3457.530214.532182033
39593224035182033
33593322532172032

(2007)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.559.53424534182034
3859.534247.532182032
2755.528198.532161632
3958.533246.533182032
35593222431181933
3158.529212.532171833
32593121532171833
38593123534182032
2957.531209.533171733
3459.539247.535182032

39.557.53223935182033
38.558.53223735182032
4059.534256.535182034
35552522334181832
30552419933181833
30533120831181732
38603826839172039

39.56038263.537172038
39.56036264.539172036
38.55836247.537171835
39.56037261.537172040
39.56037267.538171940
38.56037258.539172039
38.56034226.537171638
39.558.53725537171934
39.559.53726739172036
3159.533213.537171736

39.559.53825338171936
39.56038263.538171938
39.56037250.537171635

(2008)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55837256.538172035
3959.537240.538151638

39.56038263.539172034
39.56036233.537171635
4059.539275.539172040
3959.531258.537152035

38.559.53726037151940
38573121835151634
38553623737151634
3858.537265.536161938

38.559.53726138171940
38593625437151734

38.55436241.531151638
3859.536238.535141534

38.558.53524035151839
37603525335152039
38573424235141636
38593626238172040
32532318430121134
38573524037161734

38.558.538268.539161640
38.557.53725137161835
38.55530226.537131635
38.559.53724737161735
38.56037255.534151934
38573524634131834
36593524837161940
3857.531229.536131936

38.55936261.536171936
38.56038262.537171840

(2009)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.56036244.537161940
38.56037264.537171838
38593725835172036
36603223137152034
396039.5278.537172040
3756.531216.533131734
38603323734151834
38603725735171834
38603725636171834
35532920527151834

38.56038268.537172034
38.56038271.537161936
38.559.53725134161936
38.559.53826637172034
38.5603827238171940
38.56036266.537161937
38603524337152037
3659.535251.537131938

38.55628239.536171940
38573325937171939
38453621137101834
32572420326161434

38.558.53523936152036
38.557.53323237171836
39603927638182040

39.55934244.537171834
39.56034254.537172036
3159.529205.532171835
40603826739171940

39.56037253.539172040

(2010)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40603826739172039
39.56036251.539172036
39603724939171738
3858.534245.534151835
406039.5278.539172040
36603725739172036
3859.533249.539171938
3959.537265.539162040
40593826639172040
4059.539271.539172040

38.559.53724936151836
40603726237171938
3959.531231.537151837
4059.538265.537162038
3459.522205.539162036
3957.540261.539172040

39.559.539.5274.539172040
40603726537171837

39.558.53624434172036
40603725238161937

39.559.53625237152034
37583625037152034
39603425338152033

39.55737249.536172034
37573725239142035
38593724937152035
4059.537263.539151840
39603726039172036
40603826839171940
40573726135171936

(2011)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.559.53724339171638
3959.536253.539172032
40603525939142040
40603726639162040
4059.537267.539172036
3555.534233.539171935
40604027839172040
39603425434172037
4059.537263.539162035
40603525937162035
40603726839162037
40603626039172034
40583826639171940

38.559.53524539171936
40603625837172036
39603726639161936
4058.539271.540171840
3959.537258.539161834
27543221032141834

38.55933222.535141634
3856.534239.536161833
3958.537251.539161838
4059.53827239171840
39603726439171840
38603523239151837
39603626339141837
3954.537246.539151836
3358.535228.535151834
39603825639151837
23472716928141633

(2012)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3859.537255.539151734
38.558.53525734161740
38603725939151838
37593324037151837
37563423437151836
3859.537264.539151839
38603826840161940
3759.536249.539161840

38.56036257.537141840
38.56035257.540161733
3859.538268.540171934

38.56038270.540172038
36603524138171935
3158.533218.535141736
37583423235131733
3957.535236.537171734
3758.534234.535161734

39.559.53726938171940
39.559.53624437161936
39.56038269.538171940
39603525338151937
39593826739161940

38.56036250.540171837
39603826740171840
3959.538267.538161940
3858.535247.534161940
39553523131161637
38593526238161838
3956.534256.539171937

39.558.53927640171839

(2013)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.558.53826839171938
38.55936265.540161837
37583525231151838
3954.534240.532161837
38583525538171839
34583524731162039
37543424434152038
35443321933161937
35503123132161938
39603826837162037
3557.530221.530151739

38.555.53424733151939
38523724030161937
3959.539276.539162037

38.555.53523927131938
38.559.53827139162037
37553524934162039
38553525638161937
3856.538268.539162037

38.55434245.535162038
36553424834142037

38.558.53425835151939
38583425438151937
3759.534257.538142038
40593827439162039
37483120831141637

39.556.53625838152039
38563625438152037
3849.533249.535162039
38553725638162038

(2014)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37543223834151937
3859.538268.539151938

38.55434256.538162037
38543424434161939

38.55536255.538161938
38.55134244.536161937
35553524332161938
406039.5273.539162037
38603726740161939
38583625837162038
37583525334161737
37543423132141838

38.56035262.536161937
38.558.53526836161939
3455.534215.533161737
32523320132141937
36563423833151838

38.557.53626134161937
38.559.53626437161939
28493721236151937
37533524736171937
3755.537255.540162038

38.559.539.5275.539162037
33493020130151739

38.559.53726638161938
39573725938161937
31553622336141837

39.55737258.539141938
39.55937263.538151937
39.55839271.540161939

(2015)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55839.527340151937
39.55939.526538162038
39.55939264.538152037
39593926736162038
406039277.539172037
40603927939171939
3756.534245.532161838
32513522437141837

39.559.54026431151938
3959.540269.539161937

39.55738263.539142039
38.55939.527039151838
39.55838263.536141737
39.55939266.539151838
3859.539267.536161837

39.559.539273.536161938
39.55939271.536161837
39.55940273.538161939
3552.534242.533161738

38.55939268.538161737
39.559.53827339161838
39573826939161837

39.556.53725832151839
38553525335141838

38.559.534266.535151837
39.559.53927839151838
39593526736141937

39.559.539275.538162039
39573325132161838

39.558.538271.540161937

(2016)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55538260.539151838
3958.538269.536161937

39.55937267.539141939
39.559.537270.539161937
39.556.53425336131938
39563524731161837

38.559.53826335161939
39.55636244.537151938
39.55937271.539161737
39.558.53827040161838
39543726237171937
39573626138171939

39.55035255.538171938
39.55736259.538171937
39.5603827238161938
3957.536260.539182037
3957.538266.539181938
3957.536262.539182037
39583624535152039

38.55334243.533182038
405839.5276.537181737
35553422232181838
34482719935171937
38533825636182039
40563826138182038

39.558.539.5273.540182037
38.55735259.540172038
3857.53626340172037
37573525240181438
29412218532161937

(2017)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39573625734171939
39583926638162038
3957.538270.538151937

38.55837253.540161938
3956.536254.534151937
39583726134172039
3958.538267.536161838
3856.538257.532152037
39573726036161538
36493322032151738
38583725936162037
39583826940152037
39583826940172038
27483321131151837
3457.535237.534161838

38.55839266.540151938
35493421526141637
32513320629101529
38543223333111629
40563826036131631
4057.539260.535141629
34473321727111329
3656.536233.534131629
4058.539268.536161829
4057.539262.536161829
40573926738151630
4055.536255.532151531
40573826438151831
38543825437141731
3854.537248.536131731

(2018)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29443119227121131
38563823931121629
38543725134111829

39.557.53826034131829
36503323435141629
37553824634121631
3956.538259.537151729
38463320729141429
3956.538240.531131529

38.55638242.538141729
38.55837251.533161730
38.55737247.528141631
38543723728141731
39533722827121331

38.55737259.534151731
34533322628131731
3955.537234.527131629
3857.537265.536151731
35503020029141729
37533324233111631

38.55534222.530141531
38.55437252.530121531
40583726835151631
40563825937161631
38543824833151531
39543724929131631
3956.537243.529131631
38563724835141731
37503121328131729
30512318827101329

(2019)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55738253.531121830
39573424234111930
40573825936141929
38583825433121729
40593826538141730

38.558.53825935121630
3858.537249.534121730
40583826035121629
39553724835111630
3458.536235.535111630

39.559.53826435131731
3957.537252.533111730
39583725938101630
40593525737141729
40573625938131629
34523220936141729
39513724129131629
39503422235111330
35513020728111530
3954.533248.536151629
40593626937151629
38513522737121629
38533323332131730

38.558.539269.537131631
40543625839141431
37523021138141429

38.554.53324736131629
38563725235131731
33502822635141430
34553124436131730

(2020)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37503020934141430
36503122732131530
35482820732111529
34502621835141629
28502518627131429
28462318230121530
39603827439151831
28513220929121331
32503019829131729
36482820528111329
38593826436141829
35503020428121630
3358.533221.532121730
35563622130131730
3557.536239.534131730
37513123934141930
37543223130111829
37572923336151929
37553624935151929
37573725236131929
36513224036131929
25462817928131830
3754.535238.531131630
36583625630151731
3756.536242.530151731
37583625637151930
32513421431111630
28473021532141630
38583726237151829
37583424733151829

(2021)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3858.535260.533141829
37563725335141829
37563624933131829
3856.537263.536141831
37573222930151729
37553724533141729
3653.532236.537121629
36533121128141430
36573122833141930
3757.536259.537141929
3755.536251.536151930

38.54432224.537151731
39.559.53627238151731
39.55636248.534151631
38573725837141831
4055.539257.533151630
4055.53726136141829

38.55837239.528131829
38.5583826831151729
39503323627141729

39.5584027231141830
38513523429151830
39553725526161929

38.55537255.532131830
38.55033232.529111830
38.55535250.530151831
38.555.53725733131930
33432719629111929
4056.538263.531151929
40584027437161830

(2022)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55838269.532161931
37553523531151731
405637264.533161831
35492318829101629
3956.539253.526141729
36543422725141729
39483422826121929
39573725331141730
3957.538254.530131629
39533524430141529
38503422029131529
3957.538253.534131429
4058.527252.536141831

38.559.53826139151731
3959.538261.537141631

38.55838249.536151731
3959.537262.537141831
3959.539263.533141629
3857.536249.535151729
36593825636141729
3555.531228.534141629
3956.539263.536141729
3953.532244.534141629
3857.537250.530151629
3959.537256.535141629

38.558.53725736141429
38.553.53724836141829
4059.539.527436151829

38.55234221.525151931
39.558.539268.536141931

(2023)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40583927139151731
39553825333151831
3956.537247.529141829
3955.538245.531151829
39573824626131929
27512918822111229
30533222031131631
3755.538243.535141729
37493423531141829
36593926137151929
36553423630141929
37503424228131629

38.55839269.537141929
36523825233141629
3854.536251.530131829
39583826636141829
3654.529232.536131731
34523423031131629
29552622127141629
3051.532220.527141429
33553724934141629
3254.537232.527141431
36573825435141731
32453822131141729
3648.537243.534151629
37553924729131829
34573725335141629
36593925630141629
34493923037172038
33543824236161839

(2024)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35573625135161839
33533724237162039
36553926434172039
38593927239162039
34573824432151739
3857.537266.538172039
36563825834171939
33543824737161939
28543022434161739
37493724830142039
33493221731141639
3651.538249.535162039
36513424539161839
32513624530141839
30463722131151639
3352.538245.530161839
33503523330131739
35503523634152039
35533424732151939
36503324432142039
32523824735151939

38.55838266.535152039
38.55135244.533161938
38493724830141938
35513624732152038
40453624829152038

39.54437240.527162038
3754.536259.535151938
4058.53827134162038
4057.539273.536162038

(2025)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38523825835171839
38.555.53521834151639
32542720131151839

38.558.53725131161940
3953.537254.537171939

39.56038267.537171940
3457.533215.533161739
33453120829141639
40603827539161839
4059.538271.537171939
33563625235171939
33563122632171839
38553725633161939
3858.538265.534181939
3757.537260.534171939
35533122630171839
32503223131151839
3858.537264.536171839
3757.538266.535161939
35563525637171939

(2026)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3658.538262.537161939
34542922735151739
33553422437151939
4059.538260.538171939
4058.538261.538151939
40593826034161939
4059.538269.535171940
4059.538266.535161939
40583725431151938
40583726639171939
4059.536261.538181938
3854.538251.537161939
4058.537256.536161939
32522619124121433
3657.537239.526131332
3856.537248.528131434
406039273.532141733
40573824527131834
40593826833121635
40583826032131536
4057.53827029141737
3959.538262.527131735
3252.533220.525121537

39.555.53723928121435
4059.538268.533111834
30512517932111434
38573926427121534
37563825229111535

38.557.53826228121635
36553523126111434

(2027)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.559.53827135131734
3657.538264.529111534
39563825229121634

38.55735248.526111335
3955.533235.523121435

39.556.53424624101435
3856.536246.526101433
3756.536238.523101132

39.557.53826127111532
39.557.53826529131532
20302014020101025
38563724925121533
3856.535231.523111233

39.55939273.533141733
3656.535230.530121433
3855.534256.526121733
3753.535237.525101433
32513120123111233
38603726523121633
39573725726111533

39.55530219.522101333
3957.537249.524101633
3856.534242.522121733
36583826030121234
3156.536235.523121734
3957.536256.522101835
35583624522111535
3557.538244.524122035

39.5593826925131635
39.559.53826829141735

(2028)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.557.53725927131034
30522518620121434

38.55837260.525131634
4058.537269.530131634
37603827022121935
40583626929111935
3956.53827027131635
3957.538269.531151335
4059.538274.533151935
3657.538256.526121835
3955.537254.531121935
40583827133141935
3557.538251.532121835
4058.54027836141836

38.55634249.531151736
39.56038272.536131936
3858.538261.535161736
38603626634161335
30583324031141535
3858.537262.531151435
35583625936151435
34583524933151535
3858.537269.536161536
35603325333151532
37603726033141532
31603022430141733
4059.539270.534141633
4059.536268.535151332
3959.536264.535151532
33583024231161633

(2029)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3858.533252.533161633
36603826434161533

38.56038270.534161533
39.558.53726933151534
3857.537258.529151734
40603826931151533
3656.533252.531151433
37573723427141433
38583725326141233
3255.530224.527151533

38.55836260.532161833
3555.536256.531151633
35503422226151333
3751.538244.527141633
40603827534151733
406038270.530161833

38.559.53827031151632
39.55935262.531151832
40603726928141731
3555.537242.525141531
36553624727151431

39.55335253.530141732
3756.536239.531161738
40583726238161838
28553722529161737
38563824531161738
3857.534249.536171837
36553823230171637
34583623830181638
36563824030161538

(2030)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34553623632181637
28513020021181539
31543321121151539

38.55637240.530161537
34563622923161637

38.55439256.536161838
34543723836151838
38573825137141937
29492919630131537
37543824636141739
38573725637151837
39593626639171738
35533822932141537
34543121732141538
35553622835141938
39573626337151437
37573223531151938
38563825239171837
4055.539267.537151837
3857.537245.536171536
38563724138141735
38563724436151836

38.556.53826038151736
3456.538246.534151735
36533623736161837

38.55636249.538161835
38563924635171538
36493521935171737
37493523238141738
37543626038161738

(2031)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36483221038141637
36493723737141838
37483723837161737

38.55338245.538161837
32443220238151636
4051.538256.538151735
38513924138151736
38563725338151836

38.55638258.538151735
36493723838141737

39.55438255.535161638
40553825938151738
38523625336151737
35433621135141536
38513624838161736

38.55739270.539181839
30512921236161438
32553422638151535
40573826338151736
36553523236151535
4057.536264.536161738
40533725538161638
36523724936171637
37563725836171638
25423320133141235
28472820133161335
3856.536249.533181438

38.55537261.537181738
32553824536151637
3857.537265.538151736

(2032)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34563625134151535
38573525335181538
28513421935161536
36553724833161535
33523323535171635

38.556.53726536171538
38.556.53826736181538
4055.538270.534171838
4056.538268.536151638
38563825736161637
4058.538268.536171838
3756.535248.534161737
38523623934171537
33533524134161435
38503623536161535
39543525135161535
3857.538266.536161638
4059.537270.536161338
3855.538254.538141938
33473620928141537
38543824938141937
3755.537242.539141937
3856.535257.540141838
34542921931141436
2952.528209.537141538
3555.537256.534141837
33532921934141838
34503321934141736
38563524839151837
37542822737151836

(2033)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32533422334131737
36543322433161637
3555.528231.535151737
39543625038151938
38533323335151736
33553523838151737
3754.531221.537141938
27482519430142037
37543423733141537
3456.534230.533141638
3751.535229.536151738
3752.537237.535151838
30543221335141737
30553221130141537
29472419532151637
25462217735131438
26483220734141936
34513222234151838
29492920332161737
3352.533239.534151938
32533823534141837
24522820133141437
21362014926141237
32483321632141838
39533423936151936
37553425336151838
35552921637151837
35512921432151538
24422517733141336
27432819131131837

(2034)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32513221834151836
27483419932151737
31442619730151837
36512822535151937
33483220734131738
38493322934161737
36492921533161737
36533724737151937
31513121136151938
27503119232131636
37502221032151938
27482818130151537
34493420935151838
33483220830161737
29413017828131737
36583624836161737
35493220234141938
34553524137141936
35563323333161938
31432819233161837
36573925637171938
3555.536226.535151736
36543622833151737
27473219629151836
2849.536209.535141837
34483324140161837
33523324037151937
34513322639151838

38.550.53022436151837
3753.531236.535151837

(2035)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3251.531223.535151937
3450.534222.537161838
34523022834141836
3356.533240.540161838
3454.531236.538141837
3251.535230.536141938
3653.534246.538161937
3854.532242.539161937
32533424040161937
3256.533240.539171938
30532621534161736
37533423331151838
24502920536151737
31493322340171938
31543423238181936
3355.536242.538181837
3756.535250.540171936
3756.537247.540172037
34553323339171737
29543523838171937
27483120537141738
30513020435171737
30533122039161737
3855.536245.540161837
3958.537267.540151838
38563725840171936
35543124440151938
3549.531223.540171837
38583726239172037
27452919533151937

(2036)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3859.538265.537181938
25532919438141636
30563020734161838
3858.536251.538181937
33533122335151838
3758.538264.537172036
37523023036171937
36543022536171836
3656.534234.535171937
3454.535229.538171937
39573926539172037
3155.532233.539181938
38563123937181937
3852.535238.538171937
3653.532227.534171837
38513622534182038
37533423634171936
37553323740171938
3958.538265.540182038
3355.533232.536171837
3753.533228.536171837
25533020634161737

39.55639263.540182038
37532923636171736
38533924538181938
38542923437181837
38513424536181938
3858.533244.537181736

39.558.53826340182037
3855.529222.536181636

(2037)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35503021536181637
36542820337171537
30563222037181638
3756.534246.539181937
27552619337171537
31522821134171637
38553724839181738
3356.534235.539181836
3853.536239.538181738
30553322434181737

39.556.53525138171638
38573624738171837
34553021936181537
38563825239181937
38553724839181838
33533321737181736

38.556.53124840181938
38553223037162039
30563421835161737
34563422336171738

39.557.53726737172039
35553723838172038
36533622136182039
38563723835162037

39.55637250.536182038
38563725737182039
3956.533249.536182037
38583624133161938

38.557.53724837152039
38573525238182039

(2038)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36563724333172037
38.55739255.536172038
38553723036182039
38553724137182039

38.55735256.537182038
38533622236142037

38.55736249.539172038
38543723738142039

38.55737244.537182037
38553723337181838
36553422437181639

38.55637233.536181738
38.55737240.536181937
4055.537244.540181739
40583826729181839

38.55637235.536161839
3956.536237.536161838
4057.537259.536161939
40563625136151938
40583626736161837
37553722636151838
38553724336151739
39563723737151938
37543723734141839
38553524935151837
38553723536141938
38533622235151837
35553624635161738
3854.537227.535151639

38.55536216.537151839

(2039)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40563825336161937
39.55537231.537151938
38.55537235.537142039
37563722237141939
34573723636161938
405838269.540161837

38.55737250.537161738
40563424337161739

39.556.53726338161837
40583525238161638
4057.536268.538151737

38.55637263.535161839
40563826033151938

39.556.53825339141739
4056.537231.531141638

38.55534234.533151439
3356.530209.530151537
37563723134151638

39.555.53524738161739
4056.538257.536161837
38563824536151738
3956.537252.538151739
37563724335141739
4059.53827538151837

39.55838244.538151838
39573724036161739
3957.538266.537161639
38593725935161838
4057.537256.538161737
38573423135161638

(2040)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37573823936161739
3757.534225.535151937
38543723537151738
40573422836161839
40563726233161938
4057.539276.540182037
39583926840171939
38573926038171939
3856.539251.535182039
38583925633162038
31553021631152038
3956.538250.536182037

39.55638263.535171938
38.55739262.537182039
3655.538252.537172038
39553724937162039
38563724537172037
37553824835182038
4057.53927138182039
38543825338162037
3856.537250.538172038

39.557.53826437172039
40583927238182039
3756.537243.537172037
4057.538265.537182038
39563525638172039

39.557.53927137182039
39573927037182038
3956.536255.536182037
3957.537257.537192038

(2041)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39543524937171839
39.55739268.538181937
39533824737171938
2056.538218.537172039
38573724637172037

39.55738261.536172038
37483422736172039

39.55838258.537182038
4056.536265.539181939
3957.536259.539181937

39.55737256.538181838
39.553.53723537161839
39.555.53524438151637
36553521335181838
3656.534255.536151939
39583726437161739
3957.537262.538181937
38583724037171938
2950.534209.537161939
38573824732151839

39.55938271.537161738
39583826829171837

39.557.53825336181838
39.55838265.537171739
39.557.53723736181837
36503222033151938
39573725937161739
39573725637161838
39573625136151737
3955.537249.537151639

(2042)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39553825637161739
3954.533239.537151839
33543522436151938
20302014020101036
3855.538247.537151737
3854.538237.535161638
3856.538246.537161739
39563824537161738
3956.538245.535151639

39.556.53826037171537
36553823936181538
39553624737161439
3956.538262.537181937
3853.537229.537151838
3955.538259.537161639
38503824335151738
31523322731161840
39553926138141939
39593926437141839
37553524926151633
3957.537253.538152038
40543524732152032
38542623129142031
37543222731161835
38543725233151936
37533623330142037
4058.538268.538162039
39593525139141834
33533424029151932

39.55638262.538151937

(2043)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4058.539273.540182039
39523624030151832
3956.537243.534151932
39533824935142031
39553725933152034
395839.5268.538152034
3958.539.526638151935
3957.538265.537151937
39553725837172032
39553624636152035
39563824535162032
3955.539255.536151935
37553925039142035
37543223036141934
3956.536255.534151836
32453421933151633

39.558.53826137151738
39.55236234.534151732
40553824235151631

39.555.53725437151934
405938270.539151835
4056.538255.538151832

39.55437234.534151834
39523324531151731
40553824540141632
33502322434151735
40573926637151639
37483825032151733
34553724232151734

39.556.53726534151635

(2044)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.5553625537151632
39553825531151835
35553224637141834
38563424032131737

39.55432248.536151836
39.55134241.531151832
39.557.53726137151535
40583626234151734
3956.537255.534141733
39553525335151738
4059.538268.540151737
385737258.533161835

39.55237249.533151934
39573625734151732
40593927539151632
4057.536258.536161735
3955.536247.532151835

39.559.53826531151834
31502319430131733
3957.527236.532151635

39.55732227.531151732
3852.525214.531151736
40573526338151734

39.556.53425635151832
37522420732141531
40523723133161632
38533322634141732
3854.539246.533161434
4058.538255.535151535

39.557.53524733151736

(2045)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39553423733151632
38563423233151534

39.556.53324636151636
38573724733151738
31502820930141637
32563024535151735
33563123933161636
4055.538269.539161534
32533021836161832
38543624237161933
35553823336161736

39.557.53826340161634
39583626531161735
36573525533161832
39583626838181939
37572825036171532

38.554.53325038161636
39.55934265.537181735
38513525340171632
37543324833161735
3958.535265.538161834
3756.529247.538161936
4055.533257.539161633
40523326139171734

39.55330250.539181735
39583525635161932
4058.535260.538161935
4059.531252.538172034
40593225736161736
39553123534141637

(2046)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55933259.539151838
4058.532246.532161635
39583325133161732
4059.538269.540171834
40553225239151935
3956.526239.536141833
30462119531151734
40573526433161639

39.55629247.532161832
37492321831151531

39.55532244.534151632
38.55732239.532161734
38.55831234.532161835
3754.533241.533161736

38.557.53325732151633
35472522135171534
40553323034171632
37522722435141731

38.54430233.534171830
365832252.536171935
35522623429171732
34512522133171634

39.558.53726840171735
40593827037171833
38542823932171936
395229244.531171635
36552623430171837

39.55433243.532161735
40552523728181932

39.558.538271.536181739

(2047)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4057.53927234171632
38.55737261.535171830
40503725336171734
4056.529254.534181935
37532823134151832
405738265.538172034
40583927137171832
32372920734171535
39513323333161634
40553425638171732
3447.532217.537161738
4057.530232.533181637
40573926539181932
40584026937181835
33492521323161732
36542622931151732
40583326038171634
40573526738171735
39572924231172036
3856.534249.537171732
40573727039161631
3956.531233.536161534
38493023935171532
40503624136171535
40563725438171832
4054.536247.535171934
40573927039171932
4056.535261.538172035
35533222631171932
4056.531246.537161234

(2048)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4056.535246.536151532
30402316930171837
39452922234171738
40543425239171832
40573926236171939
4056.534246.539171932
4056.534241.536151733
40583827038171839
38532822928171934
40543425035171532
35552720931161832
3956.538260.536171835
40584027638171834
4057.537266.539171736
40563825737161734
3753.532229.534141732

38.55235242.535161735
3856.539249.533161937
3758.536241.537161937
2548.521175.530131637
36563823434151737
3957.539258.533151837
31563121031151637

38.552.53422532151637
39.555.53924732161537
3553.536214.531141737
38533522431141837
3857.538255.536161837
38583825236171937
3756.538257.537151937

(2049)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3856.533237.534151937
3956.537250.534161937
40573725835151937
1224.51571.530151637
3855.537241.534161737

38.55738249.534161937
3855.535232.532151837

39.55839258.536161937
38553522532151637
38583925836161737
27513821830111637
40573825834171737
3756.538256.532151837
3955.537252.536161937
3955.537233.533161737

39.55738241.533161637
37503723332141637

39.558.53925936151737
3958.539262.536171737

39.555.53926037171837
39.55739263.535171937
3554.537228.533131837
39573926336161837
3755.538242.530171837
38533924535161737
39573825936171637
3755.538244.531161637
36513623233161837
3858.538256.534161837
3955.538230.534161737

(2050)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3858.539257.536171637
3856.539244.534171737
37553421831171837

39.556.53724333161837
39.55738251.532161837
39.559.53826633181637
3058.530210.529171837
29552921327161737
375539243.532171937
3855.538235.534172037

38.557.54026835171937
39.56039255.536171637
39.55836255.535181637
26483620028161837

38.55537246.534171737
36543423129181637
29553021029161537

39.556.53825331152037
38563523630171837

38.557.53925235161937
38.55837255.538171837
39.559.54026538181837
39.56039264.539171837
39604027240171937
39604026837171837
3656.539222.533161437

39.55738254.536161637
38.55537226.532161637
37553824132151537
3956.539258.531171937

(2051)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55639257.535181537
37534025133171537
37523924734171637

38.55539238.532171437
39.557.53926338181637
3957.539236.534161737
38513322833151837
32513722333171637

38.55638254.532161837
38563823631171537
39553924933171437
29452920228181637

39.56039270.538182037
40603926736171937
3753.537251.530181837
34533622430161337
33553424236151837

39.55739251.536171737
39.55438251.533161737
3756.536250.530181837
37543421429171737
38523723030161637
38553624332152037
3654.538240.532171937
38603826137181737
37503723430151637
3856.537244.535161637
1824169529151437
38543724333161837
35553722134151737

(2052)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34543723934161437
37543624032151637
38553824940171937
38533624033171637
38523724232151537
40553825835161537
37513723032151737
39513825137161537
34513021935151437
39583726140171537
39543725235161637
38513824534161537
39543825238181737
39553825433151837
36493320534131437

39.556.53726036171537
38543724332171637
35533722336161637

39.55638262.538171537
38563725435171537
3854.537250.537161537
34482619234171537

19.52515102.534171837
40553724138171737
40593726037161837
35503122836151837

39.559.53726439181637
37503723135151437

38.55837242.536171737
38583725136161737

(2053)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39543824032161637
39.55938264.539171837
39.55538253.539171637
39.56037267.540182037
39593726039171837
30533421731141737
34523521333141637

39.55838251.540171637
39.55536253.540171837
39.55237228.536171537
38543723838171637

39.55538259.539181837
3956.537244.535161637
1720168736161637
4057.537259.539181637
38583725837171737
37583725538171737

39.56038269.540171837
3856.539262.539161837
29503222532161937
35553623332161937
396039276.540171837

39.55538257.540171837
38.55235239.532161637
38.558.53725540181637
38513724538161637
34513623532151737
38523623931171837

38.556.53723231171637
3756.535237.530161637

(2054)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37523624531161537
39.55837259.536181537
38.55737251.540181537
1520169636161637

39.55837259.538171737
39553725034161537

38.55737253.533181637
38553624534171737
40533625736171837
23482117432131637
4056.538255.535161637
4056.533255.536161537
31483720425161637
3855.534244.531171737

38.55137239.532171837
39553625230161937
34543523829161737
38563725334171537
39553624936171837
40523625033171737
33503422232131637

38.554.53524331171837
38.54936247.532171637
38543523432161737

18.5241799.536171837
3854.538252.535181937

38.55738261.535172037
38.554.53823436151937
39603927638171837
3456.538251.538171737

(2055)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37583823534151637
38.55738258.534171537
38.55637254.538171737
3756.538258.538171637
3957.538254.536171737
33483321434171837
33503522231181837
3955.538243.535171737
3957.538260.538161737
3255.537240.533181837
3956.537259.533171837
39573726034161537
18271811836181637
3556.537252.531181537
28573723231171737
3056.536233.532171837
35543722830181837
3856.538257.535161837
3958.537263.537161437
1626.517111.533171837
39573726237161837
3856.537260.533181837
3955.537254.535181737
3957.538259.535171737
3959.538257.537161837
3957.538253.531171837
34563823233181637
38583825535181737
3854.538239.533171837
38573824533161737

(2056)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3855.538239.533171737
3956.535234.532181837
39573825530161637
38513723831171737
3856.537254.533181837
32523220030161737
725148731181837

37593725838171737
25382015827151537
30552622634161637
4056.537259.536171737
3856.535247.531181837
3555.535241.533171737
40602925337181837
386037264.539191737
39583825940181937
3855.536255.533171937
3958.538258.538161937
39583826738181837
39573825332171937

39.56037269.538181837
3955.538263.537161937
38603726539171737
25512719235181537
39603825933181937

38.55536247.535171737
32512821330171637
3655.538253.536161837
39573824937171737

38.55537249.536161837

(2057)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39563926034171737
39.56038263.539171837

012144130161037
38.55438252.530181837
3956.537245.533161937
40603827239171937
3856.537247.534161837
3856.537244.533161537
34463020327131637

38.54930220.529151637
37503422934151735
39503122428161935

39.55033234.527161935
39.54726220.530141635
37493122031151535

39.54929229.530151535
37503525134151635

39.54828216.529161735
38492922127151735
39493122328151835
37483121327151735
36522622528141935
39492721422131735

38.55026211.530141635
38482621022141535
33492421528131635

39.55032232.528141735
36502920628141835

39.55536256.533141735
39.55936260.534151635

(2058)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33463120132141535
38522821733151435

39.55329222.533151335
39.55331220.528151535
30432718227121335

39.553.53223831151535
30492919528141435

39.55231231.533151535
3452.529221.533131535
3955.530226.530141435

39.55230227.534151535
39.553.53323935161635
39.54934233.527151535
3654.537239.533151535

39.552.53523832151535
36503122431161935
37523021829171735
36513222235151735
3953.535249.533171835

38.55130213.533161435
38502921227161735
36512620531161935
38533223733161935

38.55232241.533151935
35523022033151835
35502720733121635

38.55332243.531151835
40513324435141835

38.55233239.533161735
38503122031161835

(2059)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55032233.531161935
37503019833161735
36493120431161835
39533123535171935
00000000

38.55232241.534161835
33523021932141835

38.55332244.534171835
36483122429161835
34482821233161735
40522823935161735
35522822333161935
36522821129151834
21362315728131534
38522822533151834
37522821531141834
37512922633161734
35492922131141734
36492721131141834
38522922931151934
38522922834141934

38.55227225.531141934
38.55229229.533151934
38522922029151934
35512722031151834
36492921731151834

38.55128220.532151834
38.55029228.533151934
38502521030151834
36512821732151834

(2060)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34452619930151834
31492519626141834
37512822428171934
38523224123161934
38523224035161934
37533424239152034

39.55334234.536161934
39.55434246.537142034
39.55333240.535162034
39.55437255.537171934
39.55435245.537161934
40533423035161634

39.55435242.537161734
3957.538259.534141936
20302014020101028
38583424431141536

38.55836252.535161636
38.55831249.533161636
38.55834253.534161536
38.55833246.531171536
39.557.53725429171636
38.55837256.533171736
39.559.53826231161836
39583124832161936
3657.52521832141736
3555.536230.534141936
29533420920161536
38583725332161536

38.55836256.534161636
3857.532246.534161736

(2061)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37583325033161436
38.55637244.533151536
39.55839.526635181536
26482016626161536
38552922930171436
3857.531230.530171536
3557.526213.529141536
3756.531221.530161636
385839.5259.535161536
38513222830161436
3657.532232.530161436

38.55931241.534171436
2556.523186.527161336
28553020230161436
38573123828161536

38.558.53124732161336
3858.535259.535171436

38.55837244.535161436
38.55830218.533161536
3857.533246.533141636
3856.528228.532141536

38.55935255.530161636
39.559.53825931161436
38.557.52924228161336
3856.529223.530161336
3957.528224.527141336
39562623227161436
3255.524219.526161536
3956.534260.534161636
3958.532257.532171736

(2062)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3858.535256.534161836
3957.530245.534161936
39562723229161736
3857.533252.534161636
3857.532257.534161836
38583626131161636
39583525429161736
38583425730161836
37563323027151736
36573023829161736

39.557.539272.534161636
38553124335171536
395933261.534181436
39603226031161336
3959.530253.532161536
39593126031161736
39603024832171636
3959.537258.532161736
38593025432161836
38602825531151936
36593124928141736
39603224932171836
39603225532161636

38.56031251.532141736
39603225931141836
39603225831171736
38603025730171836
39593325032151436
3959.531254.529151536
3759.530231.527141636

(2063)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39603125730171736
39603125632171636
3959.530250.529161736
38583224829161636
3858.530253.532161536
3957.534263.536161436
39582925437161536
3857.530245.530161636
26582923026161736
3857.535260.537161836
36562722626151736
3958.531253.535151636
3958.533257.536171636
3356.527214.529161636
3957.531251.526151636
38583024932151536
39583326235151436
3757.529242.531151536
3957.533253.532151536
3657.530243.525141636
3757.527242.532141636
34492923032151636
39583025135141536
3757.53225230141436
385833260.531131536
36573725831141436
3557.528236.531151536
34582521024151836
39593426231161736
33452218927151636

(2064)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38583024832151636
38583125735151736

38.55829231.532141836
36582824132151936
39572925237151636
37583124836151736
31482118432151636

38.55932262.532151536
3856.532257.534161436

38.55831248.530151836
37583724635161738
37543122639161838
37502921440141937
4056.537252.538152038

39.556.53625440151737
3156.537236.537151337
4057.538253.539161538
35533321940141638
3656.536241.540161737
4057.536250.536161839
35563122237161739
34553021738151737
4055.536242.536151437
30553220636151538
3856.535247.540151438
3356.530216.536141537
39573524839151637
22392215837141639
23512718133131737
37573625139171838

(2065)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55836249.539161737
38.557.53524433151638
3853.535229.536141638

38.555.53724038161537
4054.537238.537141438

39.553.53222435171537
4054.537239.534181337
38483421826181436
3756.535237.540171835
40583825340191636
4057.539257.533181736

39.559.53826240171735
40543825236181837
4058.538256.539181635

39.556.53824835181638
4059.538260.535161537
40593825940171638
3250.531195.530151738
4056.538261.539181837
4057.538254.540181738
4055.53825640171737
40513722738171737
4056.538239.531171736
39573824937161635
40563825638181636
40563726239161836
40523726439151535
40583825640181837

38.55737242.540161635
37523522031171738

(2066)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37563824140181637
39.55637252.539181738
40593726539181838
40583726540171837
4057.538266.538171738
40553826238171637
40553726139171537
40583826038181736
40593826432171835

39.557.53623238181836
4059.538266.535141736
40583826138171735
4059.538262.538171637
4058.537245.531171635
37523721737141336
26482117724161436
32543421631161534

39.55938269.535151638
39.55537234.539161738
38.55337231.534141736
34462818633141636
26402215924141636
3854.536208.533141636
4053.537249.537141538
40553826436161438

39.55637256.534151738
36523320530131536
33533722631151636
3557.535229.537151638
21432416123141334

(2067)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3858.538266.535161634
40583827539161938
35533820636151636
3857.538251.539161638
4058.538252.539161638

39.55237233.534141738
38583925936151636
36553423234161836
4056.538248.536161736
36493621933161638

39.55437236.537161836
35523720933151736
38533821831141436

39.55437246.535161540
40513421933161738
4053.538256.536161736
38543622830161736
31483421533161638
38533624937161636
3755.537229.534151636
40473124136161736
4056.539253.536161638
405137248.536151738
40563725735151638
35503120129131736
32533521333151636
40533620533131634

39.556.53626737161536
40573625032161736
38503522033161436

(2068)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4054.538251.535161538
35493119232121634
39483321834141436
39523222731151436
38553723634141736
32452718329131736
40553623133161636
38542721132151536

39.558.539275.535161740
33503120734161538
4056.535231.535161636

38.55538231.530151536
38483522630151738
30412318330121636
40543825036141538
40523522828151638
3750.525198.529161636

38.55332216.529161636
32512518828161436
37513321426171536

38.556.53523333161638
37523322035171736

38.55437246.536171736
34583521927171636
3956.535232.532161636
3858.536248.531171636
3757.534229.531161736
38593625633171636
35573524829161534
4054.537253.537171738

(2069)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

27462417729171334
39563023231161636
36562922828171534
38563121028171534

39.55732227.530171736
28492918731171334

39.556.53826427171540
38.55231215.529171436
40553423633171436
3857.536242.534171736
37583423033171434
38583725134171636
38563723834161636

39.557.53724937161534
40563523233171536
4059.538272.537161740
3954.536228.530161234
39543622934171538
40573524429161438

38.55426212.530161536
37502720031161534
39573524934171736
3756.535216.530171334
3756.537244.534171640
40583224635171438
3659.534229.529161636
38583724035171536
38573625933171636
39593626036171536

38.555.53624031171536

(2070)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39543423932161738
38533324731171838
29382816624161538
34483121428151838
39563526133161838
34523121629131738
34553424830151738
38573526233151838

38.557.536265.534151738
38563225332151838
38573525232161838
37473222331141538
35563223229131738
38583725930141838
37563525032161838
35422720328141438
37543524030151838
37573725631151738
31452218026131338
3656.530243.532141838
36513322426141838
26392216826131338
3151.529203.529131838
37523423631161838
375634255.534151838
30452819331141638
30503119626151738
3751.532238.530141838
35523021729141738
34463019626131638

(2071)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

27452317426131238
34533322229141738
37553324632151838
3758.533249.533151838
38482920628141738
37593625631151738
37573525130151838
37543323729151838
3657.533244.532171738
23412516329141538
3554.535243.533141638
3756.532230.529151838
36523321932131838
3651.532227.529131738
33482718828131538
23312214627121238
31463018729131638
28422118226141538
35473521931151838
37533424131151838
37533424132161838
37593423632151838
37423021330161738
37523323331131838
32452418229131538
29392619226161538
38543223633151838
36482720432131738
36542722431131838
28502619127141538

(2072)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3754.533229.533151838
36543223234131838
37483121727161838
37553324731151838
36512921426131838
37513021928161838

38.55431239.531151838
36493022628151738
37553123333151838
3753.532233.531151838
3957.537261.533151738
36573424933151838
3856.534245.536151838
36553323935151838
39583426233141838
3754.530229.535141838
37543021332141638
33523020326141738
30513220028151738
36523121533151838

(2073)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3859.53425034151738
3857.535235.535151838
3856.535233.528151738
3859.537250.529151838
27492819527131738
37553221635151838

38.55835250.537151838
32462818728151738
35513121029141738
32492719228121438
3859.536245.534151838
3858.533229.536151838
28372617627131538
33493423531161538
405736266.532171838
35462919824131838
36483221725171538
39563726132171638
29362718928161838
33453221128141638
39573826933161638
31422818423141738
37493022127161738
38563524528161738
38533225133161738

38.55537261.532151738
37443422730151738
36423522430141738
33403421926151838
31422519222141738

(2074)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

23332415221111038
37433119829171638
39543825231151738
38483222028171738
40604028034171838

39.559.53725631171838
39593826834171838
36483320226151638
396040268.533171738
40604027334171838
4059.53827432171838
31512918725161638
36543220629151638
3955.529238.530171838
4059.539272.534171838
37563323329141838
35553122729161838
38473021132161738
37463021830161838
37583725030161838
3859.535243.533171738

38.55936248.531161838
35482621233141838
21352114720121038

38.557.54026934171838
37533322531171838
3757.536253.531151638

39.55639271.532161838
39.559.53927434161838
39.557.53926835171838

(2075)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

27412018124151438
37473220227161938
37523322131161638
36502920330161738

39.5583626733171838
33493220229151738
36522219431151838
37543623530141838
4059.540276.534161838
37513222631141838

38.55034231.531141738
25332315428141638

39.5563726933151838
35513120327141838

38.5593525833151838
34513321727171738
4054.535261.533171838
3549.527203.534161538
3854.533214.529171938
3652.535204.522161838
3855.534249.529171838
37513523724161738

38.55133235.526171838
39.553.53424624171838
3854.533243.526171838

39.55231245.534171838
39.5563625927171738
39.557.53725832171838
2949.535209.520161738
37553323928161838

(2076)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36513323424161738
3956.536260.530171738
25362516820151038

39.55936268.531161838
4059.53827533171738
29523120620141538
37543522922151638
3853.53325127161738
4054.535250.527161838
37513022124151738
38583525434161838
3856.533246.529171838

38.557.536264.533171838
30342617026171438
34483221530171838
38493321525161738
35472720028171838
3654.533230.529171838
31453321029151738
38583826037171838
30382217324151838
24332216027161438
38573626735171838
4059.54027737171838
31442619225171838
32452819631161838
40604027837171238
34523222124131838
3856.535255.531161738
3853.535247.533171935

(2077)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37543523932181636
37523322531161637
38533323831161635
37523623929171736
33503322427171637
3958.540270.532161835
39604027336161935

38.54935248.532161935
26432818529141536
37513422733171636

39.559.54027434181936
38.55634255.534171837
32472621030151535
20302014020101032
38483021830161937
33522722333151935
31472920729161736
27422718128141337
34432919730151735

38.55434246.528161935
23422917920141335
30533222629161536
36533623834161736
38503422828171936
32542520428141437

38.55534253.530161935
37543423729171936
3757.536254.534151937
40593827436171935

38.55631244.536161936

(2078)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38523322727141537
34503321529151635
3959.533261.532161935

38.55534251.532161935
38563424331171836
37573424630151936
25442517530131436
38513423532131837
37523321930151735
38553122132171436
4059.536264.536151937

39.559.53926837171935
4057.536267.537161936

38.55533229.536151337
34443220629141535

39.55936265.534161935
33392819528131435
35432822030151736
35483423229161736
3956.534255.536161836
27452219628151537

39.559.53827034171935
24422316428141336

38.55434246.528131637
38543324029131735
33512920931131636
33543220929121537
39563525731141935

39.559.53527234141835
38553525132151734

(2079)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29443119826131333
375334255.533131934
3958.531256.537151932
39533424931151933

39.559.536265.534171935
38553324429121834
3957.535254.535141933
38553424831171932
38573626035181934
40583626535131933
3448.532216.528131734
3956.535252.537131934
35513323327161933
3856.534249.536151934
31523420830161832
3754.534225.531131633

39.55835253.532151935
39553423130131934
4059.538274.537181933
4058.537272.533141932
37533422728141934
23373016529121533
40603827436151934
37493121627151934
38553223931161933
4059.537266.537151934
29523320330141632
3957.532239.533151933
34503421530151935
3856.534252.533131634

(2080)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38523424032151933
31402318523121632
3756.536247.531141934
37563524629171933
33523223828161934
3753.53525832171934
3856.53425932171933
33493221531141734
35543424229151932
32533422930141733
39563525229161835
38543424930161934
38563324331181933
34523320529141532
39523423331141934
3856.536260.532152033
38573926934161734
3756.536248.534161934
36513321125151733
36543725731171934
3857.539259.532171837
38563925037161836
38513522835161737
37503321332161535
36543723834171635

39.557.53926034161736
40583926332171737
29513220528161336
3655.539243.533171737
29573823837161536

(2081)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55737254.538161737
40563925635161835
33493621130151435

39.553.53524137161836
32422719626141437
4058.539261.535171736
38492922935161737
4058.539.527439181736
40583826839181737
4054.539260.537181735

39.55939260.536171735
3958.540267.538171736
38573723933151837

39.55339252.535161836
38473923533141837
33472918528141336
36543220728161737
406039.5275.537171735
31533420628141435
3756.535230.534171436
4059.539.527639161737
39583825636181836
3956.535250.534171837

39.55939.526739161836
38563823828171837
3858.539254.534161835
23482317826141335
34553823427151536
40593927435181337
31532920325151836

(2082)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37512922535161737
37542520933151336
25422116828151537
24432417628141635

38.55031220.533171635
37502921532151736

38.55629241.533161837
35543022732171836

39.556.53825535161837
3956.534256.538171836
33553321828171837
38553424532171835
26492118330131535
32522820930161736
26472218030151637
38512620930161836
29493420829151537
38493522533161536
4056.534246.535161737
40593927135181835
36523422630131535
28502920128141736
34543622628141637
21442416926131236
22472717625141337
38553624133151736
29523421129161537
23462318124131335
3552.533223.533141535
30512119130161236

(2083)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4057.539257.537171737
39563924833151736
31472720127141435
38452921526161737

39.55838244.530161636
37543822931161537
37543924335161735
37533623534161635
3653.538240.532161736

39.558.53826539171837
37573124937171736
3556.530219.531161737

39.558.53925539181736
33452923636181837

39.558.52925837171735
39.55934264.536181735
36573123431161736
3857.531252.534171737
30492520223141736

38.557.53325032171837
36582923337171736
3556.531231.535171637
33542620933161635
3355.524202.531171735
37583723030161736
35593224037171737
38503021135161736
3356.531225.537161437
38553225038161636
39573926040171837

(2084)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3956.538250.538171835
31453320729161535
38553825238161836
395839.5252.538161837
33523321729161736
38553826235161837
40603927334171836
33553823231161737
3356.531216.535131335
395939.5266.535161735
38503622437151536
37513922232171837
35452819930161836
37483922735171737
34452919528131536
3655.539236.533141537
3957.539268.540161735
35503522335161735
3353.538222.535161536
39533925337161737
39573926336171736
2951.531204.523151537
3956.538258.538161836
3959.53926540161837
40583927240161835
3654.538243.540161735
39563824334141736

39.558.53927139171837
29553721632141636
3854.539244.537161737

(2085)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36563824537161736
39593925137151837
3456.538233.532151735
28542921732151435
3052.538217.534151636
39543524336171837
3959.536260.538171836
39583925739171837
3958.539.525637171736
3352.538223.537161637
37553722438151835
36563824038171835
35563421534171836
3958.540264.539171837
36573923436171836
3957.539267.535171737
34563222233171736
34553422934171737
3355.536232.534171735
3957.538261.537171835
28452618030161236
28442618929151437
38573725233171836
34503222031161837
35563423138171736
28542318927131535
28502217828151433
32522518823141436
28512418923151634
38573124629171735

(2086)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32542719726151734
23412116125151432
37603624627161835
3258.535228.530161834
30572620827151736
23412016022121334
28572619127151536
30472318728151435
38533024132171732
30583222930161633
25512218224161634
21462216724131435
32552320027141635
32552719925171834
37593423231171732
31572719726171433
3757.531230.533161834
27442317629151534
3553.530212.531162034
3654.532228.533171834
36583925636171932
37583425536171932
22452417225141333
3859.536256.535151935
34553321731171735
34553423135161731
34522719533131534
22372015525151536
37482420232131332
38543925129141834

(2087)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29492719024151635
3455.535228.536161834
3859.539.527136151935
3856.537248.537161934
3856.536244.529161932
25392417431151532
3856.539253.537161831
36563523337161633

38.559.53826237161731
31493221234141732
33543221826141634
37553825435161635

38.555.53725537171732
36503021835151833
40543525438161732

38.55835244.534171732
35532420333151634
33503022033171635
3751.531224.537171833
33513121136151732
34513220836141732
3555.534212.535151634
38573122937151635
37573223935151734
37553122635151632
38563625038161631
37523120636131631
3552.531225.537171631
36523422436161732
37483322437161532

(2088)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34503021936151633
36573725138171732
38583524638151732

38.553.53323734141732
3756.533232.536161631
37553123535161634
31522821835161734

38.556.53324934151734
3355.530233.535151632
36573623833161632
38583524634181633
37573725238181835
33473020132171635
38563523537161634
31542620636161432
32553023032151733
33523321034161533
3657.537256.536181732

38.55837254.537181734
38553624434181635

38.55537251.535161734
36583725536181634
33433722133151733

38.55638258.535171838
39583926835161736
36503824733171835
34483723734151634
32463221430151534
37473624233161834
36473724034151933

(2089)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34503623532161635
36503824534151735
36513623633161834
37513624435151736
37513624433171737
36563925335161935
34463522834161736
34483623835151938
34483723936161934
34493623630161934
36463623033151934
34483723735161933
34483422929141834
37493423629161834
37493222330151736
37463223431161835
37483523531151936
38473723628141935
40583927229151936
37483524233151835
35483423230151834
37463422732151934
38503624733151835
37483422730151935
38483523933151935
34513423830151636
38503323730151936
32452920129151935
37473422529151734
37483524134151938

(2090)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4052.539258.536181835
35493423131151836
35493523333151935
34483523033151836
31483422933151934
34483422030151835
38493524535151936

38.55033245.536151934
38533525036161932
37523424433171934
37523424532171933
38493524735171935
38513624536161934
38523725736161935
38523725836171933

39.55237254.536181834
3854.535250.536181833
38543525537181835
38573926136181836
3655.536252.537161835
38523524234171836
33533423131161734
32523322333171734
34533323535181733
38553625436181834
36503523635181836
36533524635181833
36543624736181833
36543524233171834
34543424332171832

(2091)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3353.536241.534171834
34543624333171833
34543524634181835
35543625035181835
36553424637181836
3651.535233.535171734
36533524832181833
35513422833171732
34503423431171833
35523424737181834
36533124734181834
34533523531181834
40563926933181835
36553425337181833
33543424735181834
35533624835181835

39.55538266.535191835
35523423731181834
34533524435181833
34553124231171733
31423020428171634
35533625032171834
35533423829181835
37533826136191835
3856.534246.531141532
3855.535238.527141330
3555.529222.528131032
36502520728111330
3959.535243.527141430
39603827336151738

(2092)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3259.530232.528141530
38583423732131430
40603726831151734
40593727134151838

39.557.53625732131530
3857.532242.527141332
38533023630141332
3756.526239.526141430
3757.535260.532151636
3756.532247.530161732
386037.527034171838
3659.536.526633151736
37562522427141530
38563123030121430
28372418227121230
3858.53326429161632
3957.535265.535171736
37523625429171632
38523823832141630
38563425028141530
38543524230141530

39.55337256.532171838
36452319228131030
38533224134151636
4059.539270.535161738
3757.539265.532171836

38.55133233.533171634
3858.538268.536181738
38533825526161530
38503623826151530

(2093)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33423021430121334
36472822127131528
38543625731131528
38543425028151528
3854.535252.533151636
3857.53526230131530

38.557.53425633171738
38583425133171738
38583324629161630
38563424731141436
38573425130171736
3856.532253.529151530
38493123231161738
38543124428151330
32512722127151128
38583324831161534
3659.532249.526161528
22362116121151228
3857.530239.523171328
38553324625151428
37563325331171530
39533525534171538
35363020422141430
37513424530171630
30472420525171230
30392619226141330
36512721828151328
37372619829171330
31532720126161028
37563625833151530

(2094)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30532922931161132
37553023326161228
38553525838181638
3956.535245.532161430
3855.536263.538181638
38583325531161628

39.555.52724032171628
39543024631171230
3956.529249.533171336
39583625929151328
37562922626161230
37512922031161430
36583224830161530
38593425532161530
405839272.537171638
40583726333171628
4056.536254.531171528
39483425236171736
3855.536263.529181626
39593826732161628
3458.537254.529171628
38523825736181736
38573526033171530

39.558.53526130161430
39.56039.527036171836
39.55836264.530161526
39583625728151426
40563825827151528
3958.538264.533161428
40593826933171430

(2095)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39543624432171428
3959.537266.533161430

39.55838261.532161528
3959.53927340161832
37583824738161834
39603827039161836
3855.539253.540171733
3957.539.5269.540191834
3856.537255.540171733
34553822440161735
32543825138181832
3959.53827239181834
36533723340161836
3856.539255.540171833
38543624740171734
25512418331181633
3858.539246.534181735
38553924437161832
3855.538253.538181734
3855.538237.537181736
36583623437181733
38603926639181534
38583925939181833
395538251.539161735
36543522636181732
37593925539181734
3859.539252.539181736
3858.539252.539181833
3754.537239.539181834
37563723337171833

(2096)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34543122037161535
386039.5269.539181832
38533823736181634
23352115230161336
3755.538232.538161733
38583522537161734
3854.536230.537181733
25482618335171535
3255.531220.537161532
3759.537249.539161734
38583825138181836
3856.538245.539161833
2548.528177.528161434
36553823738181633
33573823338181635
37573623837161732
3757.536246.536181834
3757.538240.537161736
3857.539.525338181733
3857.538250.537161634
3858.538255.539181633
3756.537244.538181735
38573824136181732
38583925739181734
3754.537244.537181736
34472619637161633
396039.5269.539181734
38583724639181633
3857.537246.537181635
28563621533161632

(2097)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38583725037181834
38603926539181736
30523320536161633

39.557.53826238181734
38563924537181733
36563422537171635
3758.53625139171834
28563620833171332
3856.533229.539171533
38593424540181632
3858.536257.539181733
3859.539254.540181831
3859.539257.540181833
3857.529233.538181834
3758.538237.540171534
3858.537242.539181632
38583825040181833

38.558.53523134171632
3857.538244.531181633
38583824240161831
3859.539256.540181733
3857.538255.540181834
3857.532242.540161934
39583825640181532
34573722738141933

39.55839259.540151932
3959.538264.538181733

38.559.53925139161931
3959.536261.540181933

38.559.53726039181934

(2098)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38593925739181834
3759.538252.540171632

38.558.53926239181833
3858.538252.540181832

39.55939267.540181933
36553722337161631
3857.537247.540161833
3957.538260.540161934
38583925140171834

39.558.53926840161932
38.558.53825640181933
38.55937244.540171932
39.559.53826140181933
3657.537253.540181731
3958.537259.540171833

38.557.539.5260.540181834
385939.5261.540181934
3852.538251.537161632
3859.539261.539181833
33533421240151732
3858.539258.540171933
38603926540181831
3857.539257.540181833
3858.539264.540181734
3857.53826539181734
37593925940181832
38583925640181833
38593926338181832
3858.538259.530171733
37573925538181831

(2099)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37553724538181833
3755.539262.537181834
3955.539260.539181934
3956.539251.537181932
39583926536181933
39593825538181932
3958.539260.540171933
3958.540272.540171931
39583926640181933
39583724637171834
3959.539.527125181934
3959.539272.540181932
3959.539269.540181933
3958.539258.538171832
3959.539262.540181933
39603926840181931
3959.539257.538181833
385938.5252.539181934
40603826739161838
3959.539272.538161938
3959.538263.539161837
34573723535131839
26553521635171339
32563823637151638
2854.536235.537151838
30563723735131538
31563824237161838
30553622736131739
38543825437161939
4059.538264.539161939

(2100)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3959.538268.536161838
30573622433141638
32553823238161839
3959.539274.538171937
35543821934151737
30473219033151639
3758.538260.539161738
37573726238161939
37573925338161739
36513823935141639
3958.538273.539171838
36523724133161438
32493319931141338
34513823133161539
33543721932161438
40553626035161638
40574027034171738
3657.537256.535171540
3655.536233.537151539
36503322635151538
3655.536243.536161438
27472818330131239

39.559.53827239151638
34543724329161438
3753.535248.539151638
4058.537265.539171639
39573826739171639
38573826337161639
3659.537261.539171738
3659.538261.536171638

(2101)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40593727339171837
32553724337171938
3555.537245.537151738
4059.537270.539171938
30462618831141539
35463223037171637
4059.538270.539171838
32563724432151638
3355.536235.530151838
24422016824141338
35473622533151838
3558.537247.539171838
34573725039171840
4058.538266.537171839
26462017828161438
1426179833131638
31563623436171839
35573624434171738
3556.535244.539171739
4059.538270.539151839
24452317737161438
37583724835151938
4059.537254.536171938
4059.536260.539161838
4059.537265.538171839
38573725038161938

39.559.53723739141738
40593726637161738
3053.535221.535161538
29473420230161738

(2102)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3559.537238.535161738
3657.535235.528171638
37583725638181837
36533423036161539
4056.537260.539171537
37583825130161638
3758.538251.534171837
4059.538260.538171937
36573123429171638
32583823733171837
35573724633161840
40603827138141738
40583826035171638
4057.538255.536161538
26543321129161637
39593825637161638
40603925537151438
37553824735151537
38573525337171538
37543824636171640
37553824832141537
30553422832161139
1228.51695.533161439
4059.537261.534161438
34513824535171637
34563824331151638
3759.538251.537151537
37463221936151440
40603927039141739
37573724024171638

(2103)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33563723028141338
40543826038161538
3755.538245.529161638
38533825537171638
40593826337171838
3955.537251.531161638
40573824732161538
33513722125161538
36533724125171738
4050.536244.532171438

39.55338250.539161838
4053.538256.535151838
4054.534229.533171738
40593826739171938
4053.538249.539171838
40563825036161938
40573826035171738
38553824836141638
40573826235161638
39543724324161738
3855.538244.528151638
32513622730161538
40563825737161838
35563825535171738
23523220131151638
3659.538261.538171738
3759.538258.533161738
35563925739141638
1517198932151738
34563924736121538

(2104)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3855.538260.536141738
40543925935141638
37583824935141738
4058.539268.539141638
40603826539161738
1525.51798.538141638
39593926136141538
3756.538247.529161638
3756.535234.530141638
40593626939141838
40563724937121438
35573622435141538
38593824736141638
3959.539261.535151638
4059.540277.537161838
40603927539141938
1827.51591.527141638
4057.539266.535141938
40603926039141938
40563925939151938
37573824839141638
3757.538250.532161838
40583926439161838
4058.539265.538151938
3559.539240.535141638
40603825437151638
40603926839141938
4058.537262.537141938
37603825436141738
3857.537255.538141938

(2105)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36573222630141537
40573323631131437
4056.538265.538161737
33482820338151537
4055.535243.537151837

39.559.53725438161937
3856.535226.532151837
31553622834151837
3857.536236.536161837
38563523631151637
40583724136151937
36573323637161737
3857.537248.537161637
39563724539161637
36552821235141637
40573123625161737

39.55632237.534171837
4059.539.5275.537171837
37563122031171537
4057.535254.537171737
4057.539259.536171737
3255.532216.534161537
37542519834131637
38553323635171637
38563224136161537
38573623836171537
3754.531213.531171537
40563524937171637

39.55839258.538171637
3354.528207.533151637

(2106)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.558.53825738181537
39.556.53223236171637
40583925938171637
40573924837171737
35562921237141637
4058.539.525837171737
40573423636161537
40573524034151637
4056.535241.538171637
39573323739171537

39.55728221.537171537
40583425739161737
40572824037171637
40572922936171537
3856.527234.536161337
38562721234141437
4055.527231.538171737
4057.537252.537171737
40573626239171537
4057.534263.539171537
4059.539273.538171537
40553223639171637
4055.534237.539161537
38552923134171537
40603827339171537
4058.534250.536171537
39603525237181537

39.56038265.537171537
39.559.53826436181537
39.558.53223933171737

(2107)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40573224134171537
4055.533253.527171537
40553324635161537
3957.539269.537171537
39533523935171537

39.55639270.538171937
38.55534233.531161637
39.55638261.536161737
38.555.53425438181637
39.55734252.537171837
40563325038171637
4055.533246.538171637
39502821630151637
37563423735171637
3856.535260.536151637
38512922437161737
32502719724141737
39523424338161737
36553423734171737
26362717136141737
3858.538258.537171737
3756.539256.537161937
29452519931151837
3757.538259.537161837
35553725332151837
29433219628131837
36593725534161937
37573926837161937
3758.539264.536161837
27412618537151737

(2108)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

25422618530141637
29422718532141637

39.5604027737151937
26402618331181737
4058.540268.535161937
29422720033171937
27433120833171837
34463423237171937

38.54827226.537181537
35463021531181437
31413118830151437
31373018833151337
33373320033161437
38443322031161537
37463522031171537
38483823026181337
34392819933161337

39.55839254.535161537
32382618229161437
35452420229171437
40603927433171537
24342116730171337
31362118132171437
3955.529239.533171437
406039.527735181437
34483121532181637
39583824534181637
4058.538259.531181837
40583626031181837
40583425831181837

(2109)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38462922228171837
4059.538269.533171637
40583926834171837
4059.539270.529171837
32332017034161737
406039.5273.530182037
3957.537257.532181837
40583525934181837
4059.539267.533181837
3859.538261.530181837
39603626632181837
3857.529247.535181837
39583525529181837
3655.530230.532181837
40603827033181837
39583324633171837
40603626637181837
3759.539.526236181837
35542421135181837
39603827036181937
35492821134171937
3957.529247.536181937
31432219134181937
38583024637151937
3457.526232.537181937
4058.531257.536171937
40603927036171937
37512422834181837
406039.527536171837
32522620733171737

(2110)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40593425736171837
40603827037171937
31362218635171937
31372317133171937
00000000

37483123836151937
36392619937181937
37453222334171937
32453120436171937
3250.530225.538171937
31432820037161937
32413020330181437
31443321336181837
385435252.536171937
32473021735171737
3952.539260.536172037
39483125033151837
36402920333171937
32442920435171937
40603927837181937
40583727135141837
405837271.534171837
35342620030161737
38322619129161737
40453623239151835
4053.535236.535171835
40583927536181835
35483019630171435
35453121432151335
39543927033181535

(2111)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4055.53926935181735
3955.539256.533181735
37493121931161435
29482219536171335
38442721937161735
35472721434171535
39533825635171735
37443322235151435
39533925635161735
3957.539264.537161735
3957.53927336171735
35422518734141435
39503725334161735
35513724534161735
35502819730141535
39543521430151735
39573925736151836
395239.5263.536161736
38463121837181536
27392217428171336
3954.539263.536121636
33482519928161436
23432015924141336
39523826135151736
20302014020101036
39513424333171536
39503622933151836

39.55529234.535151636
39543926638151636
30472619133131236

(2112)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

27412417431141336
40584027538161736
37553725338161836
39513022731181636
39554026535161536
38563823937161436
29412617831151436

38.55137231.537161336
35503521235151736
38533623838181736
32422919630161736
32533121537161636
3957.540271.537181736

38.55538251.537181736
405739.5274.539171736
405839273.536181736
4057.54027739181736
36543222932171736
40583927438161736

38.557.53926338171736
30492920332171536
36483621938161636
33483220331171536
35533121733181836
38523223032161436
2852.532203.538181436
30493219437181536

38.556.53324337181736
3857.53826339181836
37583826139181736

(2113)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3657.533220.539181636
3353.537228.538171736
4058.539261.539181637
406040278.539181736
34453120036171636

38.554.53623339171736
3653.537232.537181736
33492820037181736
39553725039181736
34523421738151736
24432316438141236
30432216931141336

38.554.53725839181736
3954.533240.537181636
34543522839171736
3858.53927339181736
24423319539151536
21413118639161636
34483020039171536
34472920439181436

39.558.54027739182036
28482518539181636
4059.539.527440151736
28463319737141536
27472617932141436
29462117131131736
35502620137151836
40583726338181836
40583927337181836
40594027138181836

(2114)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30502719836171836
36543323235171636
37533523236151836
32473620735171836
34523323236151836
4059.539272.536161936
3757.538254.535151836
40594027238162036
40594027738162036
40593927037171936
33472820432151636

39.55636242.536141936
38522820235161836
40603927835181836
37492620335161836
3852.528217.533151836

38.559.54025437161836
38.553.53222934161836
38.55232229.536161936
38.55840264.536162036
40603927435152036

39.55638249.533151836
39.5603927536161836
4055.537259.533151736
39483723737151836
34502920736151736
37523623037151836
31432818737141836
32443019837161836
38543524137151836

(2115)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39553825635151836
27443119033141636
29492719736161737
31493321336151837
37543524638151837
35543723637141837

39.55640266.536151837
38563524436141837
29442718229151937
37483623835151837
32463219736151837

39.553.53524636151837
29423320036151737
30462619735131737

38.54831207.536151837
29472417337151337
31473019137161437
405739265.537171837

39.556.53523737171737
39473221037161637
40574026937171637

39.55435220.536161737
39.55736241.537161737
39.556.53624537161837
36343017834151337
4057.54026837161837

39.55139246.537171737
40544024537171837

39.55033228.533151737
4053.538253.538161737

(2116)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4058.540271.538161837
4059.540272.537171837
4056.539254.537161637
39533722937171637

39.555.53124938171637
39.55740270.537171537
37543323836151637
34543522637171737

39.55535251.536171737
3553.530229.537151637

39.558.53927737181837
405839268.537181537
29523321133141437
3756.536241.537161737
34523119933161337
40513724036171437
405839273.537151637

38.556.53726038161537
39.55237248.536161437
3957.535266.537161837
36553522936161437
39543825737171837
37553625537181737
36533524136161537

38.54634237.536161437
39.54532221.535151637
35412620234121337

39.54330213.536171437
31422618336151437
38442819636141537

(2117)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.546.53624936151437
39.544.53624136141537
39.54432216.536171537
39.54434226.535171737
39.54534231.536161537
39.54629221.538171537
40493726239151837
39463223939141636

39.5593927538161736
39.55839270.538161636
40604028039151637
40433723337151635
37443623438141635
40423723839141636
38523923638171636
37503722639171636
35553322738171636

39.55334229.533171436
39.55134237.538181736
38503521734171536
36483421336151536
4059.539265.537161736
29473319836141536
40563825438161836
39473722940171536
38463622140171636
33483521136161636
39493522540171636

39.55032229.538151536
39.55336244.540161636

(2118)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39483123640161536
37493422839141536

39.55838240.539161736
4057.539271.540151836
39483725138151636
38483324938151636
40603927438151636
405837272.539171736
40603927638161636

39.54935249.538161636
39.55432235.539161636
39.556.53222430161636
39553425239171736
38513424240161636

39.558.53426839171836
35472421339171636
40594027839171636

39.55130241.537171636
40603927838171636

39.54830237.537161736
39.55738267.540161736
39.55431236.538151736
39.54732223.538151737
39.55434244.539151737
36472220138161737
35472120238171637

39.55130227.537171637
39.55531246.537181637
36482620436171737

39.55029226.537181537

(2119)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.54930238.540181837
40593727240181737
4059.537268.537161737

39.55338254.539181737
40563625835181737
37523223437171637
4059.538.5273.536171637
3750.530227.537171637
30513221636151737
406040277.538171537
4056.535265.539181637

38.557.53123539171837
39.555.52522540181637
40583626240171637
40553722839182037
405939.5270.539181737
37563521139171937
40563522839171837
32432617838171637
32513019237161737
34543219839151737
40593926839181637

38.55838232.539171737
4056.536220.539192037
33463619538151837
40543821836181937
40583724539161937
36533721139171737
37513119836171737
4052.535218.539181937

(2120)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55135212.539161937
40604027739171837
40593723539172037
40593724939182037
40593725440181737

39.55532248.536181537
38.55533240.539181537
39553324039161637
4058.539269.539181737
36513523639181937
40563927139181737
40583927139181837
4058.537266.538181737
406039.527940181837
34492520439171637

38.55537262.539161737
38.55533257.539171737
37533323935171737
38513224336171637
4058.540276.537171837

38.55032237.535181837
40564026937181737

38.558.539.5264.539181737
3959.540274.538181737
35542822937171637
40543324537171737
40523325237171737
38533224737171737
24402616833141537
38563825335141737

(2121)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39593625335161635
38.558.53626533161535
38542821435151735
405739.5271.538181735
40574027437181735
37562921737161735
3852.528236.538171835

39.557.53726838171535
39593927739181435
34542621037151635
3355.526222.536141635
3453.526221.537151735
39582225736141535

38.55739.527138181735
36463022335171535
40563827135171735
30462418633181635
40513726237181635
3648.525224.536161735
37463022238171635
3854.537255.536151635
3756.537262.536181835

39.55739.527135161835
3757.532248.535181735

38.55937262.536171735
3451.528211.534161535

38.55438250.536181735
3854.536251.537171435

38.557.53425036151735
3754.536249.534161735

(2122)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.559.54027638181835
4059.537275.533181735
4054.53926436161735

39.556.53827136161735
38.55437251.537171735
3957.539.527234181735
3857.538250.533181635
37573524936181737
3959.539.527437181735
37553925537181735
37543624137181735
39553924939181735
3956.539.5261.534171735
3855.534241.534181636
39584027640181835
39594027739181835
39583726534181835
38593927333181735
395939.5275.535181735
3457.539257.534181735
395939.5276.534151735
395940276.534151735
3959.539275.534161735
3958.539.527233181735
39583926834181735
39573926634181736
3953.524219.533181836
405936272.535181536
4059.53827635181536
38552522635181736

(2123)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38492420736151636
39532422433181736
39542224736171736
395334258.537181836
406039.5277.537181836
39533025136171736
39472220231151736
38522523132151636
39442321732161736
39533926232181736
32492220032161636
39482622732161736
3956.531259.530181736
39562923136181736
30422116928171736
38522823035171736
3959.535271.537191736
39563626136181736
3958.54027636181636
36513122234161736
38543325136191736
39513422937181736
39553624937171636
37492320935151736
35412821835181736
36583827040191736
406040279.538181736
26463019340181636
38583826940181536
40573626340181636

(2124)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37483722536171436
31502619537181636

38.555.53726540191836
35573726340181836
3959.539.527837181736
3959.539277.540171736

39.557.53927339191736
38.55736246.539181736
31512920828181438
22462417828141035
32532922628171633
35523022628161538
28532619727161539
35533222928171736
21472015829111332
26492017123161435
35554025637181736
35523624230181733
27432217930161535
36563625033171737

(2125)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

26533120125171532
36523925129161734
28453019222161436
36573926535181740
3857.539.527437161732
3653.536253.531181735
3758.537264.526171635
21482919723121436
22412115729161337
27552620931161538
3556.533222.532151739
36523423435171738
36553323433161735
31562921031171538
37563624740171735
31532319234151638
38583727140181734
3055.524182.528151337
00000000

34533322337161738
27502519734171632
3756.533232.535161838
23482419429151535
3757.534254.537171734
28502319032161735
3753.525204.534181635
37573425333171832
29552419034171637
37482521032171638
36523223727171839

(2126)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37.5543322933171835
31452921029141538
32482819724171532
31452520234171635
27472217629171435
34522920834151738
35503321034141734
40573927439171834
31532820825151432

39.55537252.529181834
3148.534201.522171836
32493021425151832
23432317628151435
35543022129171834
32523021731171834
38512921325181840
52064325151532

36483020828181635
3355.531215.534161634
30542620833171635
36553323333171739
38533222531171634
39563524536181632
32492720032151735
26492319130151432
30522920934161535
36543423836171832
34522421931181735
32542820935161735
3556.532245.537161638

(2127)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29452720831141835
30492019026141634
26502117426161234
26382417230141532
31542720330161638
3957.53425439171839
39563324434181832
38553223635181732
15261110535181935
30522521233181932
32422420127181435
33472820629181832
34502922429171835
39523424835181832
132166630171732
4055.53626337171732
39462822332171735

39.55235220.532171932
33503223032161832
4055.536263.536181735
4055.53727036181832
38553025035181635
39563526136181732
3855.532237.532171832
39553725836181635

39.556.53626037181735
40553626537161832
37523223734161832
39413321132151932
3756.532233.534171935

(2128)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36522821230161834
1719106230151834
375432241.536171834
39542822230161834

39.554.53826835171840
37513221536161732
3955.529229.535181735
37532721431161832
36543221932171834
32492218531161835
36542921231161832
33503121330141738
36532720233151832
33522521035161834
38543223434171832
4056.535257.536171934
3652.532226.534171832
30543220430151835
37422720933151632
3852.531235.534161735

39.55532235.532161732
35532922132151738
39553224632151834
39573325933161737
39543024733151837
30532720732161732
37543023232161833
34533223532171833
32442720431161636
33432620833151532

(2129)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37473122636171739
36342219334171832
36542923632161835
32402317932141634
38463022031161732
34412820031171732
40513425135171734
36483324537171736
39523123234161832
37533221933161835

39.557.53526631171838
3857.532254.535151832
3856.527241.534161832
37522421334161635
40552523731161832
36512822129181534
40583627234171835
4055.534261.534171835
4055.531237.533171832
101924428131635
4056.539259.534171837
26422819134151536

39.54738233.531151835
4057.539254.533171737
4057.539265.535161736
4056.539255.534161837

39.557.53926435161738
3853.538234.532151637

38.55237238.534151738
4057.539251.535171836

(2130)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38513823830141835
4056.539262.533171837
37533323130141636
40563525433151837
40573826735171838
3956.539260.532171738
38533223934161637
38573724233171635
4056.538263.533171736
4053.538245.534171737
40563726537171735

39.55638269.534161839
39533924634151737
39563825238161838

39.55738269.537171739
40563826431161738
39513523835151737
39563824836171838
3957.538246.535141739
39553624434151737
405539259.538161836

39.557.53827026181839
4057.538267.536161838
405739.5274.536171839
4055.539251.536171738
38574025938151836
37553823735181837
37553821536171838
35553823232151735
37523723535131936

(2131)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3756.539249.534161837
37553824134131838

38.55837266.536161838
38563826236161937

38.55740262.536171635
3857.539257.535161736
3756.539246.536161737
35563923133151535
3858.539265.535161836
3956.538265.537161837
36503120432121738
37533924533151737
3858.540265.537151936
3758.538260.536141735
3856.539259.536161737
35573925535161738
37583626035161835

39.556.53725538151836
38.55939264.537151735
3756.538238.535151836
38553822833161635
38584026940171836
38583926236161837
37533824035171737
39563825435161738
34563822335151736
36563923034171735
40583927437171838
40573927036151737
38563724935161836

(2132)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38583926136171637
40583927036171838
3956.538250.535161738
3757.539257.534151739
38563825333141739
3856.538246.536161737
3754.539248.535181736
3657.538245.535161838
39553422635161837
3957.539266.537161836
3657.539258.536161837
37543924434161838

39.556.53827136181839
3856.538259.536171835
4058.538270.537171935
385839.5270.535161836
3956.538269.537151837
3755.537256.537161838
37583926737151837
38583724532151837
4057.536263.535151835
39573926237141935
3655.532220.533131636
37583726036151835
38583926837151836
3858.536266.536161837
38584027535161838
365739.5252.536151835
38583926935171836
3858.538266.534161837

(2133)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.5563826837151837
38.557.53626233141835
3557.53826337171835
3757.539260.533151935
3857.537261.537151835
3958.536264.538151836
3856.538268.538161837
37553625836141838
3957.538262.538162039
3857.537264.533151837
32543824138141838
3857.536252.534151836
3756.538254.534141835
38583826336151939
3857.539250.536141837
38583825836161836
37583925935151838
39563926735141837
38583925432152038
40583925836152039
36553423629141836
3857.539257.536151837
395738265.534151838

38.557.539267.536151839
38553925634151838

38.55539260.533141837
38553926334151835
38553926235151836
37553925230151837
37543922934131837

(2134)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33553924932151838
35553725635151839
38543824636151836
3556.537238.531142037
36543725531161838
3756.538258.535171736
3357.538260.537161738

39.55338264.536171837
37553825531151739
3757.539264.531171639
36573926523171638
012196636171037

37543925730141936
38.55439254.533141835
38.55537259.536161838
38.55538252.532161737
37553925537171935
38553926233161737

39.556.53926734161838
38.557.53826333161836
37563924234171735
3657.539255.533151838

38.55838259.535161837
38.55839265.528151836
39.55737263.535161835
40553824435151837
40583927032181838

38.55839267.523161839
38.55738262.533171737
38603826534161739

(2135)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40563827134161738
38.557.53924834161738
3757.539263.533151739
3857.538250.534151837
3857.538243.534161736
38583825835161737
37553625830131733
37533523933151433
37523322926141433
32463220626131433

38.55333227.523161534
40563725134151532
4055.536261.530141635
38472821222151235
40553626030161833
4056.537261.528141533
4057.538269.532151735

38.55136243.520151833
38.54534217.527161333
40533724521151833
38523825533141732
39553825435141634
36513622735121534
37543522337151735

38.55438251.530121835
39.556.53525121111735
39573626333131835
4057.537264.535131733
40583827332141736
39583625234131632

(2136)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3758.536265.534131734
30542621829101635
34483422528101735
40573624836141834
34473221233121434

39.557.537270.535141732
39.55636250.532121734
40593827035131632

39.55737262.530141736
4056.534255.535131932

39.55836269.532121736
35523021228131332
35523021422131532

39.558.53726829131832
4058.538264.530131732

39.554.53324226141432
4058.537275.533131833
4057.536258.532151733
24332215320111233
36573223227121833
38533423828121432
24462317324111633
36573423731131533
4058.537267.536131833

39.556.53826432151736
31532820633141232
3153.528202.525121332
4058.53627032111832
38563024431131432
39583624831131733

(2137)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39573726533131833
39573525834121733
4059.53727532131833
4058.538276.534111832
3746.533220.530111233
3958.536266.530131634

39.55534242.527111734
39543224226121534
35533123924121633
36493322229121532

39.55235245.526131935
40583827334121935
3957.53626631121833
36573525233141833

39.556.53826832101734
40573827034151835
32533022228121736
34533122833121436
4056.536267.532141736
39523523031101733
37503222532121932

39.55538255.537141834
35523321536131735
4056.538269.535151836
36543323631101833
40573827024141933

38.55337228.531131735
40543925834121836
40543824331131834
31523420834131734

(2138)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33462818627111633
38543624434151635
00000000

37513422529151733
375637248.531171733

39.55338243.532151733
405739272.535151732

38.556.538264.533151732
39.554.53423533131832
40523825534121832

39.55335245.536121734
40573726835111735

39.55739259.536131836
405638268.536141735
405739270.536141836
38553725339161936
40573926534151734
38543223732141435
405836263.531161632
40563724630141633
405838265.534141734
40543624337161535
40573725833141835
40583726737161535
39573926335171836
36533021930141634

38.55033213.530151532
38543223531131632
4055.532238.529141532
4056.536232.533151433

(2139)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4054.534236.534141732
40513723426131533
40523622321111632
39543423230131633
4056.537253.534141833
4054.531235.528161734
38563423931171734
40563725834161834

39.557.53727034151834
39583826834161735

38.55736258.535161735
36503421729161635
40583426235171835

39.55735258.529151933
38.55437255.533171732
39.558.53727033141833
39563326136151732
4055.534247.529151832
3957.536259.536151733
40573726634161834

39.55735246.533161634
36553523833171834

38.55433247.532171735
40573626133161735

38.556.53724233151732
33432719025151532
40573926535161933
3956.537257.535141633
40563726736141833
40543525635161733

(2140)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32442420324151333
40543625934141735
33422519825131434
40453322827161734
4057.538.527335141635
39573926836141936
4057.537264.533161936
31523524032171636
405739275.536151934
40553726134151832
40593725234151832
36543122932141434
36492721925161532

39.55736263.533141633
3957.538254.534171733
34463322530131432
40563926530151732
40583927733141633
40533623833141535
37533422133131636
4058.538272.532151836
40533523732161835
4057.538269.533161734
31433019330131635
40553824233151732
40533624634161732
37453421927171837
39533624429161936

39.55338251.534172037
29472918628161635

(2141)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37513422927161835
25422317727151636
35503122332141837
39513823834161836

38.55035219.531151937
38533623333172036
37503722730161837
38503824031171935

39.55438253.536162035
38533824934162036
39553825435171937
71064031171536

37513724331171837
38.552.53725234161936
38.55238238.532151837
34513321129131835
29513020225161736
26472618323111435
27503321231151837
36513323026141636
34523323027141836
35533624034161837
385138.5246.529181937

38.55339.524932171935
39523924131131935
34503722928131636
32513622828131837
28473620430131836
35473524238151937
33472721631151936

(2142)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38512623129131937
25402416924151435
22503420526141735

38.55039245.534151736
35333021233161837
21492919630141836

38.55338250.531172037
37513421332172036
37533823332171937
25513121231162035
39543825836162035
25462919828151836
37553825532172037
38503723833161836
38523723030162037
24492718928101636
24513120227151637
33533822431161735
345339.5240.531171835
36533925231171736
36533824531161837
38563726535171836
36533924935171937
37553925432161836
16251910030171637
36543824129171635
1324.519100.532161735
3753.539250.529151736
32503821831151637
3654.539248.531171736

(2143)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3552.537228.538151837
375439.5244.536181736
3653.537241.531161837
39604027138171735
1421147829141635
3454.539246.540141736
3754.537238.529171837
3254.538243.529161936
1719198829171735
32442519730141537
3755.539252.534172036
37533925836181937
36523723235171835
37533824734181835
38553825237171836
38553625036171837
39584027037171836
35493922437161637
36563925737171736
00000000

3957.538261.537181735
3954.537253.538181735
3754.539249.535181736
38573825839181737
37473319833141236
365438.5254.537181737
3552.539231.535181836
36533823637171637
36533925239171635
38553925536181735

(2144)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36543824637181636
3255.530226.529141637
2951.526200.529131637
33512820631131737
36563023132161737
3546.526213.531161737

39.55835255.534161737
3256.526229.531161737
3252.526222.530151737
4059.531250.536161737
4059.539.527639172037
4058.535261.537172037

38.557.52923531161737
40593426434161637

39.557.52922832171737
38472720729151537
36573125236171837
4057.530259.536171737

38.556.53425434171637
34562924336161737
3855.528240.535141737
2754.533222.532161737
29523222035171537
2953.532230.537161537
3654.530238.537161537
2552.530189.526131537
35542923131131537
38583225034141637
36523223436151737
3755.535242.534161837

(2145)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39533323933151737
40583526435151837
38603825837171737
33573022532151537

39.55839267.534161637
30472718430131737
27513019032151437
3756.536256.535161737
20413116529121037
3153.528202.535141637

39.558.53725836161637
38533324735161437
36523022332161537
35552321930131637
34413020931151637
28532119427141437
40603827437161737
40603626940171837
32462118632141337
4058.537268.538171837

39.55529240.535151537
36552522733151537
28512520534151237
35563023334141237
30492520830151437

39.56037265.537151737
37583525736151537
3858.534253.537151437
3759.531248.537151537
31522921237151437

(2146)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40583826737151537
39583625339151437
4056.535237.534151337
40593526135151437
35573322234141437
38553423732151437
38583623633141437
3357.534241.531151437

38.55838258.535141437
34543521633151437
3554.531222.534141437
38583925036151537
40583823334151437
38573826239151437
3556.528217.539161637

38.55735226.530151537
32553420932141437
3759.539266.538141437
40593927140151537
4059.538263.535141437
40604027140151537
37543825735171437
37493424735151437

38.55939269.538151437
36503524235151537
36513423737151537
36512924036151537
33473521530161337
37563525737161537
36523224334151437

(2147)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31443119932151437
34442920834151337
35453220634151437
35392919032141537
3757.535252.535141437
34493221834151437
3654.534245.537151437
27392116225131237
36443020330171237
35453420233151437
32432719430131437
40583927137181737
39583926737171637
3652.527196.532171537
3954.532240.537171537
3654.531232.536151537
3955.537249.535151537
39583826236151537
38583725634151537
32542820033151537
38593624936171537
36563423036161637
3755.534238.533161537
3655.535250.536171837
3357.536228.533151937

39.556.53625437161537
39603626637161537
38573323837151637
34522821031151537

39.55937270.538171637

(2148)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55635260.534171537
39593123833151537
33532619630151537
3657.533222.532141537
3859.535242.535161537
3758.532214.531151637
38593422331151537
31583221732151537

38.55830216.532131637
3754.532216.532151437
39583525236151437
37513421333171337
28503119533131337
3455.535245.534151437
35553422734151437
37573423036151437
3454.532219.534151437
33543320334151537
3357.532212.533151637
40593525534161637
3855.532226.532161537

39.55435265.536161637
0003420101037

35513220931151537
38583425634161537
34483022834161637
405938273.535151637

38.559.53827234161637
39593626436161637

39.558.53224938151637

(2149)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

28372318434141637
38442320836131637
37543223336141537
40604027936161637
39493322834151537
37572923835181537
3954.530229.533171437
3956.534235.534171537
4056.533248.534181537
3555.529224.533181537
32483020732161537
4055.534224.535181737

39.557.53522836161637
4059.532233.537171637

39.55935249.538181437
35533221833161537
36563019631141737
4059.537270.538191637
40573523231181737
36543320530181637
39543221733171637
26532517930171437
36532419034171637

39.56037265.537171637
36583324036171737
3755.532215.532181537

38.557.53323437181637
3856.534245.536161637

39.558.53726438161737
39.55936265.538191737

(2150)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

19.526.5159736181737
39.55732237.536181537
3453.534199.530171537
35523119730141537
32442719335171537
35493319834171537
26422416533141537

39.557.53926933171637
37503420931161537
36443318932131537
3557.535209.531131537
39573224237161737

39.55633221.534171437
38.558.53324737171437
37533421935171537
40573523637161537
3958.535268.538161437
39593626539181537
39593626839171537
4047.527211.536151537
3056.529198.531151437

39.555.53423934171537
40553425131171537

39.55734266.537171537
36553422035171537
3452.530205.533171537
375939270.535171537
375838265.534171537
30563122428171437
39573225231171537

(2151)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

30553022534151537
39553324835161537

39.558.53426137161537
31573525337161537
3955.533253.530161537
40573426036161537
35552923736161437
39573325033161537

39.55332237.530171537
3754.529229.530141537
3954.533247.530161537
38563224236161837
23352116330151637
40563324736171737
28472719732171637
29512719631151737
2845.525188.530171737
3953.531239.533171637

39.554.53324634171837
40563425637161837
3856.533246.531171837
4059.538260.534172037
2652.527182.529151737

39.55635254.537171737
39.555.53223735171737
33502919832161737
40583826639181637
39553525240171737
31472518930171737
29462517728171737

(2152)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36462821030171637
37393421533171437
31383018433171437
24402817233161437
29412618932171437
26392616426151237
29372118034171337
29362717728181437
32362118932171337
39422620834171437
30432719631171437
25422617227141337
28402017634161337
26392015823151437
37433120634171537
30412316727151337
34413220039161537
37453424139181837
39473524440181537
35423020131141637
33382617031161437

38.556.53825840171837
39.55939.527540171937
27493319235171737

38.554.53425137171837
3753.535232.539171937
33552921636171437
33452817832151337
40543322636171637
22422716732141437

(2153)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32352919937161737
33493220932171637
3858.539.527140171637
4057.53826840161937
29452719834171837
3049.528186.529171437
27543119629151537
2952.532198.538161637
38533324438171837

38.55330233.536161537
40543726239161937
4055.536260.536181837
40533523230151737
37513124037171737

39.55838271.537172037
36583524133172037

39.5583727039172037
39.55734254.534171937
3554.530230.528161837
38553422830171937
37553323140171837
40553423634171837
39553626140171837
32553122333171937
40533624228171837
35513623835151536
3853.534225.532161737
3150.533207.534171536
33533422532151536
3653.535226.534161736

(2154)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36543925037171936
3353.536229.536161636
33513824339171936
3651.535238.538161937
24372816926141636
35553324240151936
35523021831151936
36573724940161837
29542921226151636
3551.536238.537161936

38.559.53927040171636
37563825839171937
36573825933171937
37573825231161936
3756.539246.537171937
3858.538266.538171937
37583324839181936
3758.535255.537171936
37573525538171936
35583324539171937
34583424240181736
3758.535246.538171936
36583424235171936
3758.535255.535181936
28502619632171436
37583424938171736
3658.535256.540181736
3758.534245.540181836
37573424640181836
3758.533244.540171837

(2155)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3758.535253.540181836
3758.53425940171836
36583223839161737
37583525537171737
37573425340171836
28512619927141836
37563524835161937
37533224439161937
36553525140161737
37573525238171837
36573624935171836
36533223136181837
32533221837171936
3454.534235.538151936
36543223038161936
3656.537255.540171937
35573524835171837
3756.537257.540171937
36563624638181937
35513524139171936
37573525239181936
3852.536238.538181936
31513121931161936
35573525438171936
37563625540171937
38533525136181836
34553122336181836
40563624040181937
40543424236171736
40533524935171836

(2156)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36543322931171536
40543425340181736
40563525440171837
36483523034181437
4055.536254.538181736
4054.535243.535171436
40573625237171636
40573525836171736
4057.539271.539181636
4056.538262.538181837
40573525939171636
40573726237171837
4054.535249.535161837
38533725236171737
40523624839171637
38553725339171536
40563425339181836
40593725839181837
4058.538259.540181837
40583625838181737
40573725838181737
3855.536252.532181736
4058.538266.536171737
31372717523151637
36503622731181535
38493523331171636
31453120032161535
40604027834161736
25402918428151435
34473422330151736

(2157)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

405436250.532171835
36513522431171836
26443218629141535
32493222531151736
32493020831151635
405939.5275.535181737
34463420929151736
30412718027151537
35413221136171636
406040278.533171737
22373116726151736
31513421528151737
37553622527161736
40583927529181937
40573726333171736
25352016830141337
31432218025161436

39.54731211.528151537
38523223533151836
37422320329161737
23402917028131536
25422317924161437
35492721328171636
40412720129131837
37432721635151836
31472820127151837
38462420029131736
39503223731171737
4055.538258.535171836
26432616932131436

(2158)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40572925432171735
37553321234161836
29382217632151435
25372216127121336
4058.536259.535171935
37482821435131636
34462822033151735
39493123728171736
39563626734181835
33462420532161536
36532722431171635
34482219227141536
36452619930141435
39462721728141536
37483723925191635
29382117730151236
38542822330151635
406039278.531171936
30442721132171835
33422519531161736
32462219431151635
29483121929171836
33513123032151735
35483021329171736
32512520928151635
35573524636171836
29482620431151435
32472319830161536
37513423533161635
33453320231161736

(2159)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36512921433151835
34453020128171536
31472320031181435
35492621630161736
30472218731161835
38462521230151736
28452619332161736
40604027934181837
29473120333171736

39.55837254.531161837
4055.530240.532171836

39.55835251.529181937
39.55032235.533171836
37462220629151637
34512721029171336
31492819128171537
31533223231171836
31502619329171537
29472821631171736
40543325230171837
33423120529171636
37563324536171837
35462821031181636
38573825134161837
30432518528151636
33512721329161537
30472718627161636
31452719932151437
29432118132161536
37453221831171537

(2160)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38492520631151336
39532922031181737
34472621131161536
33502821128141637
33462720431151536
40553424432141737
40543425534151736
20302014020101029

39.55428212.535171438
4058.539260.536171938
39532821933161438

39.56033256.535151838
40603927333171838
38583724532171738
40573225734161738
28432218128141538
35462921831171538
4059.540275.533171838
37503423335151838

38.55033225.531151538
34502920234141638
3953.533243.533151638
4054.532244.532151738
4059.539270.534171838
40583525837151938
36533224432161738
35483222331171938
35523322534171938
37483523133181838
40603927234181938

(2161)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039.5279.535181938
33513120831151738
34523322832171738
40533525130161938

39.558.53424734161938
40603927435161938
36523121231171538
35482921132161538

39.55524219.531161638
29502819931151738
3958.537260.537171938

39.56037273.537171938
39.55635261.536161938
38.55333239.533151838
34552923431161738
4053.531255.533161738
4057.534264.533151838
36522821431171438
40523424732171738
27482719030151438
36543324137151638
39443422731171638
40603727436161938
29453220429151638

38.556.53424035151838
36512819925141538
33503120024131738
40543725733171838
39513023832171838
39483222331171638

(2162)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40593525937161838
40593526837171838
36473021635171738
4059.537268.537171738
40603927237181838

39.559.53626537181838
40603124232181738
37483023129151638
39573224633171737
3958.532247.532161836
33492719630151436
3957.533253.530171836
40603927637181836
30443121333171436
30492418328151436
3859.530254.535171836
38593224530151736
37532622434171536
37513123335151836
3859.538272.536181836
34553324431161736
29512922431161536
32402618730161536
37543424233161936
37553424936161836
33522722429161636

39.56034267.534171836
26422017030131536
38543224933161736
29462019920161436

(2163)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36532823630171636
3153.528233.526151836
31532220132141336
32492520326141236
30482420125131536
38543124930171836
3755.531248.533161837
37533123735161838
3652.531227.529171738
32532621830171538
3353.529216.532151638
37583726636171838
34522920933151738
31492521527151438
22402517228141338
38563926536171838
36543425236171738
32523323332171538
36473121329161438
39543224935161938
32493121430161638
31503020332171838
33462920934171638
25422918530131438
23432119629131638
3858.538268.536181838
3958.539273.536181938
3858.540270.535171938
28452219432171938
3653.530243.535171738

(2164)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

29362317327161638
35523022031161838
35483021931141538
36502922030161638
29512521831151538
385940275.5341819.538
37543223832181938
37573626433181938
24462619028131738
3656.537266.534181738
28472720729141638
25442918526161438
33522923032171738
25493220932171838
28513322130171738
28522821432161738
3755.531239.530181838
3857.534261.534181938
4056.539267.534181938
27462719429151438
35532623332171538
23452718625151438
26493022729181738
32402418324151438

38.559.53426532171838
31523221531161738
33462921032151738
26452517326141538

38.54320178.533141438
31462520027141638

(2165)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3959.534271.536171838
38522924329151938
27512720624161738
34492921131161738
31442619628141738
33512922330151638
39593527336171838
27482820428171538
32482720628141638
36442821329141738
37513224135151838
37502923135151838
33482922630151738

38.557.53324934171738
34503322732171838
3757.533234.532171538
35533224332171838

39.558.53526833181738
38.556.53325332181838
37543424330181837

38.54832255.533171837
355231235.533161636
32443020626161837

38.55835266.531181737
37533324733181836
38523625130151837
31513723531151337
36483424535151736
35533021229161636
39513425335161736

(2166)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36523323432161736
36533422733161736
38533423332161736
39533523033161736
37523624333171736
35493121833161836
35523422833151836
37533524235161736
37503623931161736
38513424836161636

38.55235235.534171735
39.55629249.535171835
38563223534171835
36543323732181735
39563424131171735

38.55528239.529171835
39.55834263.532171835
38492821230171835

39.55032231.528171735
39573527033181835

38.55528238.526171835
36543224830161735
4056.535266.534171835

39.55839275.534181835
39573926732171835

38.558.53727330181835
40584027330171735
39513024228181835
3854.536247.531181535

38.55429253.532171835

(2167)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.54728217.528171635
39542924032151735
29402419129171735
40503225533161935
26332015627101735
40513024735171835
39533025633181835

38.55135222.530171735
31442819927151735
36523424232161735
3958.539268.533181835
39593827333181635
40593927533181835
30342016530161535
37462721032161735
39412821429171535
39563425632171835
3756.536256.532171735
3958.537266.534171835
39593827334181735
25382216533151635
20302014020101035
34442620425171824
3859.535266.533181735
34492919829141535
37523324031181735
30473119829161635
3959.53827434181735
3658.53826734171735
29432718130141635

(2168)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36573726736181735
36532921930171535

38.55935268.533181835
33443019733151735
34553124435171835

38.559.537273.536181835
36513223734181635
36503122432171635
3859.537271.535181835
33553424231181735
33563223231151535
3152.531219.532161735
38503223731151635
30502520330151535
35583623735181735
32382618028151535
29472621130171835
37543525433171835
36503524233171835
37462320132161835
35463222232151735
21332214923151335
31392418529151735
365839.5265.536161835
31393220930131835
36533425132161735
28412217625151535
3858.53927436171735
3959.537267.532161635
37563926636151835

(2169)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

35392418529161735
38473323533161835
3959.539.5276.536171835
20302014020101028
4059.539.5277.536151835
40593827533171935
36493023933181835
39503524934171835
386039275.534171835
396039276.534171935
30422919627161835
35483322028181835
31483321827161735
35493022130171935
36573525433191835
30502821628181735
31493020426161935
35493123531181835
38452720526151835
34523123630191735

38.559.539.5276.535191935
36533525133191935
3353.531234.526151835
33533323533181935
27493021230171935

38.555.53726634181935
40533023932181735
3655.532240.534181835
396039274.533181835
36402319428141335

(2170)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3953.531255.532181835
33452420933181835
20302014020101028
37462423131171835
30402117326161435
35422419728161635
36472521126161635
36502822630171735

38.556.53024631171835
3959.538269.533171835
3956.529252.532181735
37392519528141835
37513224131171935
37503323430171836
3957.539271.534171836
37493324334171636
31432218725151736
35403422233171736
38423222234181636
33392420230171636
36422521329181636
37392420627161636
38463122932171836
40493525834181936
30412317127151436
35463322729181736

39.55236262.533171836
37402820928161536
37443022232171536
37413222432161536

(2171)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38433624433171636
36443323433171536
38433322932171436
39463423933171636
37443523933171536
29372718528141236
20302014020101029
38443322332171636
39533425334171736

39.55134253.520171625
37453022234171736
38493324734171836
38453323830171836

39.54733228.533171736
39.54837252.534181936
36452820930171836
35463322531181736
32422819930151436
39513624234181836
35433321931171636
35403020230171636
37443320929161536

39.55238264.534171636
30433120230151736
34443621829171736
37413522430171636
37423020628141636
30393219629151636
38533624835171836
405737269.534181836

(2172)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

27483319627181736
30492918634161436
35502922831181736
29472819731161836
39563425634161936
40543223833181636
4059.53926736171836
34493122633151736
3958.537267.535161936
406039.5279.536181836
35503122130161736
38523322933181736
35493122931181736
38443121131161836
36483021231171836
3959.54027735181936
36532923834171836
37533322529171736
3855.537258.534171736
3959.539275.533181836
39543927034181736
37572624530171636
29462219030151736
37543426132161736
4059.53927634171736

38.558.53726734181736
35502520929151736
3855.528252.533161636
37502320931161736
38512322132181736

(2173)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39472520533171736
33482220434171736
3859.539275.532171636

38.54824214.529151736
38543225131161636
30362116728151536
3658.53325235172032
3758.533240.530161933
3756.535247.529171934
3757.536263.5331719.537

(2174)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3858.537264.532171938
36572923431161838
38563024334151938
2950.523183.530151836
32573222930161938
32572321832161836
3658.536249.535161937
35582723433161837
38392218028141738
3859.534258.534171938
30582619933151838
35582722830161738
33532922035161938

38.55934266.537162038
35573023735161936
38583023837151938
345531240321619.538
2948.526212.531161938
30462420028161938
3253.528239.5341619.537
355029239371719.536
325132228321619.538
24412116730141735
406038276361819.538
23382115728141538
38482822134161838
40533124736182038
26452318328151838
40603827537182038
33492922934182035

(2175)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34492922833172038
38513122532171937
36442421536171938
34472518729161838
406039.5271.538171938
3545.523208.533161938
3050.526218.535181638
37542522338162038
35583024333171938
40573025336181938
4059.537269.538172037
4057.532256.538182038
3458.533234.534182038
38583225035181836
38583124134181938
40583526437181938
40593326237181937
4057.536264.539182036
40583726639182038

39.55737264.538171935
38593626538181937

39.555.53525538172036
39.557.53826736171936
36553121737181838
34543324636161935
39583526039182035
38543525237181836
3757.531248.538182036
4058.533248.538161935

39.55932245.537181937

(2176)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4058.538270.540181938
39.55736261.539181938
3656.532225.538171935

38.55631247.534171635
37552621838162036

39.55934260.540181937
39573024837172038
3852.533250.536172038

39.56036268.536181938
39603426238181938

38.557.53024438171835
39.559.53826040181737
39.55638253.539161838
3854.535245.535171935
3756.530241.535161938
40603727140181938
4058.535259.539181837

38.557.53425740181836
36543224034181735

38.559.53927438182038
3458.532237.537181937
3759.533235.538181835

39.55735250.536161935
3455.531233.530161935
40604027538182038
38563324339182036
35583023236181935
3658.534246.537181937
2956.533222.535181838

39.56037271.540182038

(2177)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39603927137181937
37603726240182038

39.56039272.540182035
4059.537266.539181937
4059.539269.540182038
4059.539.5273.540182035
406040273401819.536
406040277401819.538
28462719335161835
29452418127171535
37573022136171936
36603423036161938
36593524138181936
3759.535246.537171938
39573223835171937
4058.534261.5361719.536
406039276391819.535

39.55934266.537182035
406036270391819.536
406038276371819.537
406038266351919.538
4059.537264.5381919.536
4059.536260.537162037
385933237311419.535

39.55936267.538181936
39583725238181937

38.559.53325137181937
20302014020101032

38.559.53727137182037
3659.533258.538182038

(2178)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039.5278.538182038
406036272381919.536
40603726939182038

39.556.53626039182036
4056.530224.536182035
40603627040182036
4058.533266.540182037
38502821837182035
40563225638182037
40603927840182037
40603727640181937
40603827640182037
4059.532254.536182035
40583324838172036
405937272.540172037
39543024938172035

38.55832243.537182036
406037275.540172037
40603726740172037
4058.537267.539172036
40603927840172037

39.55432241.536171937
405834261361819.535
37563223136182036
3658.529237.533171936

39.56031247.5341819.537
39.559.534254331719.537
39.55934259.5331819.537
405935260351819.538
3859.529247.531181936

(2179)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406036265371819.535
406035263331719.534
4058.533246.5321819.534
37572120329161636
40603726439182036
3857.528224.531171836
24532117420161035

39.558.532260351719.535
3959.532254.532181937
3956.530233.533181837

38.559.533251351819.534
3557.528230.530171735
2856.526188.528161735
406039274371819.536
3958.531233.533161936
3958.530233.530161936
39593626036181935

39.558.535260351819.535
39.559.535257401819.535
3258.528229.534161935
396036266401619.535
39583424432172036
3758.534242.536172037
406036271391619.535
3758.534243.537172036
36583024733181937
3457.525212.535161835

38.56034266.540182034
38.56035264.540182037
38.559.53927438182037

(2180)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.55939.527338181935
38.559.539.5275.540182036
3658.532241.537182035

38.56039277.537182037
36593224437182036
38583726736182035
3758.534255.538182037

38.559.53526439182036
37583325431171736
36543223835151736
3658.535263.540181836
29432417627141537
34553225235151637
35503222335171836
3553.533225.534151537
3656.532235.531171737
20342214620101038
34553122031171536
36533123133171836
30522820331181436
30512819431161636
26502920030151637
25502518129141437
29533020332171538

38.55837255.528181637
35553123333181737
34552923533121538
33532921731131538
35543022032151538
22402515823121036

(2181)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37553525235171537
32523522830181637
31513121329151437
2850.532209.530181538
26472216929151638
36543424638181536
24412116425141337
2948.529203.532171438
29512820132161537
24312415021151136
4058.538274.539181536
36543323938181637
3554.533241.532181536
3557.533232.532181536
33493021133181637
36522619830161238
31532921033151437
2947.523189.529151437
3755.533245.536171537
35483223737171536
36553123534171536
35513123235171536
26522921232141538
29482920630161536
28543021832161436
3253.530225.536171637
27422618834171639
23532920333171637
35573123234171738
36532621335171637

(2182)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

36523324336171737
31362918530171537
35523423932171638

38.54830223.534171736
3855.532255.538171837
39553626036171738
2952.530214.532171737
39573425538151837
3957.53426436151638
3852.533245.539171738
38523324038171737
38523224937181737
32533422935161637
3753.535250.537181738
30472718829151838
38473223935161938
37553122635171737
34503221831161737
32473220731161838
345035216331619.538
38553424836171938
30513119731161538
37523020830161636
37522921933181738
33522820930171638
39553325536181737
33523220531161737
32533220832161736

39.55635240.533181837
35522922735181837

(2183)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4059.536271.536181836
25402216431141637
40513424533181737
36523122333171737
36522922433181836
4053.532248.536171638

39.55432241.537181739
4052.535244.536171839
4052.532245.536181839
40543324935181839
3852.530223.531161539
40502722132171739
40523425236171739
31492720930161739
4050.533235.535171639
4055.538255.533161738
4055.534252.535171738
40553926037181838
3151.530217.530171438
3953.533225.535151738
24512518028131338
40533423633161638
36513120532151538

38.54631205.528141438
38543323029151538
4053.533235.533171739
3353.527203.527161339
3554.532220.531141439
3352.530204.528151539
40563223632171739

(2184)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34533221930171739
40543323330171639
35482819730141439
40563223730171639
4053.532235.533171639
29492517529141239
3755.526215.530171639
3355.531222.528171639
38573223330151539
40583525332171739

39.559.53526132171839
40604028035181739
38492820830151739
24512719830141539
38593023631161439
4058.535253.532171739
39553323235161639
31502820225151339
36532921231181539
38563323932181638
38532720726181538
40503223235181738

38.55029216.534181638
38542821130181638
40563225234181838
3656.532232.530151738
29402417127151438
34553423635171438
36553223932151538
27503220530171438

(2185)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33522822131161638
28502719630151338
28492920229161438
29462820230161438
29502719132161438
35523024136161538
35513020932171638
30523323332161638
34553323233151638
3153.532229.531141638
30503122731161738
3454.533238.534151638
34543224034171638
33513223935161638
31513222933151638
30523121832141538
32553223834161638
3354.532238.533151638
36583224835161638
365333.5251.536161640
385739.5264.531161540
406040278.539171740
406039.527938171840
40604028039161840
37563325738161640

39.558.539.527640181540
4059.539.527838161840
40603927438181740
40593927840171840
40604028037181740

(2186)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40594027539181840
39.56039276.540191840
37.56039272.539161640
40604028040191940
3959.53527134171840
40604028040182040
40593927540181940

39.559.54027638181940
4059.54027739171740
40604027938161340
4058.538.527340181540
40604028040182040
406039.5275.534161440
4059.540277.538161740
406039.527937171940
40603927539181640
3955.536256.538181640
40593827238181640
40573826533171640
40543325031161340

39.56038276.532181540
40603927335171440
406040275.539181440
406039.527740181740
40603827239181540
406039.5279.538181640
40604028038181840
40604028038181940
406039.5279.539161840
405737.5270.537182040

(2187)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

405839276.537182040
40603927737152040
406039.527935181740
40603927734171840
406039.5278.537182040
3758.537259.538181840
40603726933181840
40603726832181840
37513523432181740
38523625531161740
40603727136181940
40583726536182040
406040278.537182040
4059.540278.534182040
406040279.539182040
406039.527939182040
40604027939172040
40603827134181840
40604027634181940
406040278.536181740
40593927632181740
38533124934182040
4054.537267.538181640
406039274.537171940
4059.539274.538171740
4059.539.527536181740
405740275.534181840
405839.5274.534181740
4059.539278.539182040
40603927932181840

(2188)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40573626535161840
40604027939182040
40604028039182040
40604027939181840
4059.53727237181740
4059.538276.536171740
405837272.539181940
4058.538.527140171640
406040278.540181640
405840273.539181740
4058.54027737171540
406039.527938181540
405939276.539151440
40604028040171840
4059.537272.539171740
406038.527738171740
40604027938181940
40603927639171740
00000000

40603927537181740
40603927537171640

39.5604027738161840
40604028039171740
406039.5276.539171740
40603927539171740
40603927637181840
406039.5276.538181640
406039.5279.539181940
406038274.537171840
40573626639171740

(2189)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40583927532171740
406039.5276.539181640
40604028040181740
4058.535265.540161740
406039.527940171840
4055.532251.538171840
3952.53225730161940
4059.53827337171640
406039.527940181940
40603927434141640
4059.536271.538171840
406037273.540161740
4059.53226539171840
40593927738181540
4059.538.527534171740

38.55431247.538161840
406040278.540171740
406039.5275.539161840
406039276.540171940
406038275.540181640
40603727540181840
406039.5277.540181840
40603827132171640
39592925733171640
406040279.536181840

39.559.539.527238171840
406039.5276.539181540
40583927435171640
4058.538269.536171940
4057.54027639181940

(2190)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

405433260.534181540
39.558.539.5275.537181640
34462723233181640
406039.5278.537181740
4058.538274.537181740
406039.5279.538181940
40604027940181840
405939.5276.539181940
396039.5272.538181840
406039.5276.539182040
39573726234171540
396039276.537181740
40543425933171340
406039.5277.536181840
40604028040181640
4059.538275.537181640
3958.53927536181440
406040275.535181640
40604028040191740
40603927730181440
3957.538269.540191640
406039278.535191640
40604028040181840
4059.539276.539181540
4059.539.527840181640
40604027937181540
40533725933161640
405939.5273.537181540
406036271.536181740
406039.527938181740

(2191)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4057.539.527437181440
40604027437181740
4058.537268.537151640
406039.5279.531181540
406039.5278.539181940
40604028038181940
395939.5273.539181740
4059.540279.540181540
4059.54027833181540
406039.5277.537181540
4059.539275.535181740
4057.538271.537181640
405939.5276.539181640
4059.539.5277.539181540
40604028034182040
395836263.536181740
40604028036181540

38.55536255.536181740
39.556.538272.537181740
39.56039.527740181840
40604028039181840

39.5573927333171640
39.56039.5278.534181540
365739.5266.539181640
406039.5277.540191840
406039.5278.539191840
40603927539181740
40604028038151840
3858.53927340171740
406039.527737191840

(2192)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039.5279.538181740
40604028033191840
38583926737181740
406039.527937191740
40604028039191740
40604028038191840
406039.527839191840
4059.540277.538191840
406040277.537181840

39.5604027937181840
39.56039.527736181840
3859.539.5275.539181840
406039.5278.539191940
4057.539266.540191940
40604027939181840
406039.5277.539181740
40604027836181940
4059.540279.540182040
4059.540279.538192040
406039.5279.540192040
40603927935191940
4059.540278.539192040

39.559.54027840182040
40604028040181940

39.55839269.535191940
37573826432171940
406039.5279.535181740

39.559.54027340161640
4059.540278.539181940
40583926834181840

(2193)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604027934181840
4058.539275.537181940
406039.5278.530171840
39533926438181340
39533826538181740
40603927535181940
40604027736191940
40603827538191940
406040278.537201440
406040279.540181940
406039.527736191940
40604027837181940
40604028037171740
406039.527940181840
40594027736191940

39.55839269.536181840
39.55738268.537191840
40603927734181840
40604027539181840
405940274.535171840
406039.5277.537181940
406039.527637181940
405839273.537191940
4059.53927738201940
4059.540277.538171640
40604027738201640
40604027838192040
406039.5279.538191740
4057.54027437181940
40604028037192040

(2194)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40593927338192040
4059.539.5277.539191740
40604028040191940
40584027536191940
406040277.540191840
40604027936181640
406039.5277.538191940
4059.540274.535191840
38563726436191940
4058.539269.533191940
40603927739191840
4059.539275.540191840
406040278.535182040
405839.5272.533181740
406039.5259.532181940
40604027733182040

39.550.52922434181540
406040279.538182040
405938258.528171640
4059.54027633181540
4058.537271.536181740
4050.535233.534171840
36382520329161740
40604027937181840
40603927633181840
4059.539.527738181940
405939.527639182040
40583927435181840
40563726638181740
40543524538181840

(2195)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4059.53719631181840
405839271.535181840
394633238.535171840
406039.5277.536171740
39583927136171740

39.55939272.539151740
38503625334161640
406039276.535161740
40604028035171940
406040278.538171940

39.56039.5277.534171840
374838255.533161440
4058.539273.536161440

39.556.53827235181540
39.5604027934161440
40563827138181840
40604028035161840
395539268.537151740
4059.54027839151940
355833260.535161740
39463425132171540

39.56038276.537161640
406039.527936181840
394632252.534181640
3857.53927233141840
405939.5276.536181940
405839.527635162040
4059.539.527933172040
40604028039161840
40604028037161840

(2196)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

405940278.538181740
4059.540278.539171840
40573727037151740
3949.53625836161840
395838272.532181340
40483725535181640
40604027835181940
40604028034181740
40543826734171940
406040277.533161840
40584027333151940
40513926032171940
406039.5279.535171640
364633.5230.529161840
395539266.538171740
4059.538.527635181840
4058.539.527640181640
40573827440171540
38593826738171540
406039.5279.534171540
40584027632151540
40604028035171440
37433623436171440
39583927534171340
405939.5275.532151740
38543826339171340
406039.527935171540
406039.5279.539171740
406039.527836181640
40604028039171840

(2197)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4058.539.527639171740
39.559.54026838161540
38.55939.527638181540
4059.539.527930171640
40604027936181540
40544027035171540
406039.5279.540192040
40604028035181740
406039277.533151640
40604028037191740
40604028038191640
3759.53627130191740
405839.5274.536181440
406039278.531181640
40604028034191640
406039.5279.539192040
40604028036192040
40503926536192040
30422821932181740

38.55430252.532171640
406039.5278.534171440
3957.539271.536171740
40604028036171440
406039.5278.536171640
40603927732182040
405940278.537181640

39.56039.527833181840
40604028037181640
4057.53927233171440
4059.540279.539181540

(2198)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

33553525732171840
40533825933181640
40593827031171640
406038.5273.529171740
4059.540278.536171640

39.56040278.539191840
4058.540276.537191940
405538263.535181740
40604028035182040
40594027936182040
36483423829161840
406040279.535161540
3754.531243.529161440
406039.5278.535171740
406039.5278.535181840
406039.5275.529171840
36433723831181540

39.55939274.535161340
40603927537171640
40604028040182040
4059.540277.532181740
406037271.534151940
406039277.533171840
405639.5266.536181840
40604027734151740
4058.539.527330161740
4058.53927632171640
40593927333182040

38.54726.524534171740
406039.5277.536181540

(2199)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4058.539276.536161740
405939272.530171640
40573627032161640
3854.533262.531171740
40604028037171640
4059.53827137181740

38.5583726934181740
40603927735181640
40604028040181540
40604028034171640
32000مصدقة ناجح3800
33000مصدقة ناجح4000
33000مصدقة ناجح3800
31000مصدقة ناجح3400
36000مصدقة ناجح3800

34000مصدقة ناجح38.500
33000مصدقة ناجح3700
40000مصدقة ناجح4000
32000مصدقة ناجح3500
37000مصدقة ناجح3800
35000مصدقة ناجح4000
29483120840181340
40604027934171540
40604028032151740
40604028035181740
34573925731151740
36432522633161840
40604027834161640
366039.5274.536161540
386039.527634151540

(2200)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3659.539271.536181740
40593927338171640
32493423939131540

39.559.54027640161540
25473822137151540
33583925339151540
4059.540275.540171840
40603927940181840
40604028037171540
395939276.538171540

38.54838253.538161540
39.559.54027921171740
39.56039.527928161740
40604028035181840
40604028040171840
38523926440161740
40604027840181740
406039.5277.522161640
40594027937171840
4059.540279.540171840
4059.539.527840171840
40604028038161640
38594027438151440
35583726438181440
406040279.535181740
406039278.535171740
405738272.533171740

39.55936271.538191640
4059.539.5277.537151740
40603927936191740

(2201)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406040279.534191740
40604028039181840
40604027839181640
406040279.537191740
406039.5279.537181740
40604028036171740
406040279.539181540
4059.538272.540181640
30582624440191640
406039.5279.540181740
4057.535265.535191540
40603927937181440
39603927635181540
40584027835191640
40604028033191540
4058.54027236181740
4056.539.526736161540
406039.527933161940
40553827035171640
40604028036171840
40604028036171540
40604027837181840
40604028038161940
40473525437171440
406039.527835171940
406040278.536171740
40483325337171640
406039.5279.535172040
4058.539.527334171540
405939.5272.537171840

(2202)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604028036171840
40604027934181840
406040279.535181840
4058.53826936151637
406039.5275.536141637
405939.527335141537
385836.5260.537151537
405939.527435161337
405840274.534131237
40593526429151237
4058.540272.535151337
4058.538269.533151437
39563525837161637
39563526030151337
38523124635141737
4059.537.526936151537
406039.5275.529141437
40593526634141237
40603727532151537
40604028035151437
40604028033161537
406038272.529171537
4059.539269.533161337
40563927133181937
39533925433141937
406040278.536171937
4058.535257.536172037
40603627334171937
4059.539275.532171937
39533024134171937

(2203)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3958.534262.534171937
4057.53927635171937
405839269.534151737
40604027833162037
395939272.537152037
40604028037181937
4059.538.527635151837
4059.539.5275.533171837
40604027736172037
40603827332161937
40604027534152037
40603827735182037

39.557.53726633182037
38543024432181637
39603927537181737

39.55827257.534181837
40603927633181837
39583626735161637
4059.538274.532161737
40603927533181737
406039.527835181737
40583426135181837
406039.527835161637

39.56039.527433181637
406039.527632181537
00000000

40604027839181737
4058.534264.530161537
4059.534262.534181837
40603927336181737

(2204)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4059.533259.535181737
4059.538274.533181737

39.56036269.534181637
36533625533181837

39.558.53827126182037
40604027834182037
40604027736182037
40603827731171837
40604027930171737
40604028036181737

39.56039275.538181937
406039.5277.538181937

38.55738262.533181937
39593926831181937

38.558.53626032181737
406039275.531181637
406038276.534181837
40603927735181637
406037.5273.530181837
40583827337181837
406040279.534181637

38.557.53926534181537
4059.540279.535171737
40604027734181837
40604028037181737
40604027838181937
40604028038181937
40604027937181837
40604028038171737
406040278.537171737

(2205)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406040278.538181437
406040278.537171437
3755.534241.534181137
40604027937181837
40604027736181637
40604027835161837
40604027938181737
406040277.535181637
406040278.538181737
4059.540279.538161337
406040277.537161437
405939276.535161337
4059.538273.535181537
40604028039161937
40604027938181937
4059.539.527738181937
4059.540279.538181937
40604027937181937
4058.538.527036181937
40583927638161837
394936259.537151937
40604028036171637
4059.539.527838181837
4059.539278.536181937
40604028040181937
40573826940181937
40604028038181937
40604028038181937

39.55940278.537161937
40604028038171937

(2206)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039.5277.536181937
40604028037181937
40573827035181737
406039.5279.536161737
40603927937171737
406038.5276.536161637
40603927635161737
40593627034181537
4059.538.5276.535181537
40583727334171837
40604028034171737
40563825835181540
40532723737161640

39.56040279.538161740
36432221131161540
40593927635161840
395939274.538171840
39482421833171740
385939272.539171840
386040277.539171840
3857.53827235171740
396039.5278.535181840
3859.539271.534171740
40604028037181740
4059.540277.536171740
30483421935181440
32393321933181440
365232.523835181640
35492821636181340
3755.536244.533181340

(2207)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604028036171540
396040275.535171740
38583826935171740
385639.5263.537171740
345838262.535171740
365737261.535191540
37593726837171840
4059.539.5276.538171940
3958.538270.537181940
39523925936161740
406039.527837171940
37493325533171640
35493825236161940
40604027837152040
395839.5275.534162040
40603927938182040

39.5604027938172040
40604027938172040
406039.527936151940
406039.5276.540172040
405839275.538182040
36563826537151540

39.559.539.5274.535171740
406040279.539181840
36603927140181840
40604028038181840
406039.527836181540
40604028036181940

39.555.540266.537161340
4058.539271.537171340

(2208)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604028038181440
40603827438181740
40604028037181440
405632259.534161740
40603927837181640
406040277.538181540
405531261.537171740
406035271.537161840
40604028036181940
406040279.535161540
406038277.534181540
40603927835171640
40603827636171940
40604028040182040
4059.535272.535171540

39.55233252.532151540
405738.527335161740
406039.527633161840
406040279.538161840
34523623835161840
40604028040182040
4059.539264.534161840

38.55638265.530181840
4059.54027835151840
406040279.536171840
405939275.534181640
4059.539.527335181840
40604028033171840
40604028037171840
3959.539270.536171940

(2209)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406040279.532161840
39.55837270.538151840
40604028039171840
4059.539.527839181940
40604028037182040
406039.5271.530171640
4058.540274.539181840
40604027938181740

38.54930249.536171340
37523124834161440
40604027938171840
375834.5241.528151540
4059.540277.538161440
40594027540181340
4051.53426134161540
40593927634161540
406040279.537191540
40604027838181740
3959.537269.539171640
40604028040191440
4057.539.5275.534181340
4058.539274.536181340
4059.540276.530171540
40604028038181840
40604028039181340
395939.5272.536181440
4058.539.527736181540
405940272.535181740
40594027940192040
405939.527835161740

(2210)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40574027528171840
40493522833171540
395439.5265.536181840
406039.5279.540202040
4059.540279.539192040
40604028039201940
40604028038181640
38604026838181940
40604028037181840
3959.539.527432161640
405539.5267.534171640
33544026236181940
40573926231171540
406040279.532171540
40604028036181440
40604027935181440
405940278.538161740
40604028036191840
405938268.536191740
406040278.537181840
406040278.537181840
4059.540277.538191840
406039.527737181840
4059.540277.538181840
405939.5276.534181840
40604027634181840
406040279.538181940
40604028037191840
406040279.537181840
406040278.535181740

(2211)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604028037191840
40604028037191840
40603927537181840
4058.53827335181840
40604028037181940
40604028038181940
40604028037181840
40604028039181640
4059.53827537191940
40533726638191940
406039.5279.535191940
406039.527934181940
406037276.535181840
40604027940171740
405638272.534171940
39483025130181840
36523024530171840
373625.5205.527141640
34523324832171740
3858.534264.534171840
26372320128161740
31533625234171840
32403022834161940
30432821126161740
38553525934171840

39.5603927434171940
3958.536265.533181540
39593726734181440
405539.5260.531181840
39583927037161840

(2212)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

34542921932151540
30472618830171640
39543926333151540
39533325235171440
38523223533171740
3855.538248.533171440
4059.539.527738171940
39573726736151640
40604028034161740
30432619727141640
38573825733171940
4059.540272.532171940
3856.538261.533171640
39603927233171640
34563622931131340
34442821635171640
33443021231161440
36583624737161440
40603927436171540
3957.539265.535161640
406039276.535171640
40583726036171540
31412620833171440
395839270.537181540
405738269.536151440
39533726133171340
38553424836171440
4058.539.527437161540
38463324035161740
39573726536171640

(2213)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.5604027837161540
3957.538267.536161540
395939273.536171540
38503725736161740

39.5533526139171640
40443224533161740
405238265.537161540
40443324934161440
39392822934181640
39522623534171640
38483424436161840
37442823237151540
4058.539274.537171640
3957.536264.537151740
404534255.537181540
38372921534141540
39513425136161440
39493725136161440
39573627135131740
3954.53726536141640
39603827538161840
3758.539265.537151840

39.5603927438171840
39.55838267.538151740
39.557.53525737171640
39533824136161840
4059.536262.536161840
395938264.535161840
40603927438181840
40603926838191840

(2214)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40603927738191840
4058.536260.536181840
4059.53927537161840
39593825332171840
39593625034181840
40604028037191840
4059.540268.535181840
40604027837191840
40604027838181840
40594027138181840
40604028040181840
406039277.540181840
3959.539270.540181836
4059.539269.540172038
40604027540172037

39.55840270.539172038
39.55637256.539152039
3859.538262.537161738

39.56040279.538151838
40593927140161837
3959.539266.539181835
34553624438171938
396039270.539171836

39.559.54027539171834
396039277.537172035
39603927838182038
3959.539.527637181937
395939.5273.538182039
396040278.539182036
3959.539.526538181934

(2215)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3958.538.527537172035
385938.527538182035
3959.539.527836172038
3857.538262.536161937
39573826935181835
395939.527335181938
396039.5276.537182037

39.559.53927136181935
3958.539272.537181736
3958.539276.537171936
3959.539.527538172037
396039.5275.536182037
4057.538266.529181838
3959.538271.5351819216
396039.5278.537172038
3959.539277.537182038
39593827134172037
3958.539275.534171834
3957.539271.537171935
39603927838172036
39583826837152035
39603927837182035
3953.535255.536172039
3956.538263.535171838
395738268.536172037
3959.539273.535172035
40573727134181938
3957.538268.534181837
4057.537.526738181737
395939276.535181835

(2216)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3958.538.527034171835
3958.538.527437171936
3957.53725734141737

39.559.539275.535172035
3959.536266.534172038
39604027939172037
3958.538.527636171938
395839271.537171735
395939.5275.535171835
39603827435171835
3959.539277.537171838
3959.539.5275.539171837
395939.5277.535172035
4059.540277.538171835
40604028040171835
40604027940181837
4058.539275.539181837
405938274.539181937
4058.539274.540161937
39573225536181837
40604028039181835
40604028040181839
40593927439181838
40593927338181838
4056.538274.538171938
4059.53927840161937
40604028039171839
40604028039171837
4058.539.5276.539161837
3958.539273.536171838

(2217)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.55639266.536172038
39.559.53626232161840
4059.539274.537151840

39.56039277.535171840
40603927436161840

39.55839.5271.538171840
40603927137161740
4059.539269.536161840

39.56039.527734171840
406039.5278.535161840
406039.5278.536161840
396039271.536161740
40603826732151740
406039.527532171840
405839.527436161840
405837269.533161840
406039.5275.535161840
406039.5279.534161840
406039.5277.535181740
406039.5276.536171840
406039277.531161940
4059.538273.534161840

38.55940275.534161840
406039.527935161840
406039.527833181840
40604027932161840
4058.53927633172040

39.5604027827141840
406039.5278.534171740
40603927835151840

(2218)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039.5279.534181840
40603827433171840
4058.539275.531171840
40604027935181840
4058.539.527530171840
4059.539.527940171840
38583927140161840
406039.5278.538161840
40603927938161740
3959.539268.536161740
406039.527937161740
40603827637161740
4059.539.527939171840
4059.538276.539161840

39.56039274.539171940
40593727138161840
40603627640161840
406039.5279.537171740
40604028038181840
406039.5279.539161740

39.56039.527936161840
40604028040171840
40604028040181840
406039.5278.537171840
40603927939181740
40603827837171740
40604028038171740
37553623334171840
3854.536235.530161840
40603927938161940

(2219)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039.5279.538152040
39593726836162040
3959.538272.536152040
3857.537260.538152040
3959.538262.537161940
3758.536243.536151640
405738273.539141840
3958.53927236151740
3858.539268.536151840
40603927339162040
3959.539.527234161640
405739.527436161640
4058.53927736172040
3655.533247.535151640
3657.539265.535161740
39573727238151940
40583827537172040
40603927936151740
405838273.538161840
4058.53927538171840
38593826939171940
40604028039161740
38513625339161540
39543826633171640
39513825937171840
4058.539.527238171840
4059.540278.540181940
395739.5271.538151940
405939.5276.540171940
405339264.535162040

(2220)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4055.54027040181840
4056.539.5271.539151940
406040276.539151940
40583927535151840
40604027839151840
40604027640151940
3951.539.526236161940
36393523935151940

39.55839.5272.537161940
39.557.53926937171940
40553926840171940
38453323535151740
4059.538266.533171940
4059.54027734151840
40503425532171640
40604028037171940
40604027539171540
40603927739161540
40604027435161640
406039270.533151640
4055.53626434161940
40603627135161840
4058.539275.536171740

39.559.539272.531152040
4059.539.5273.532161940
40603927535161940
4057.538266.535161840
4056.540267.535161940
3855.538264.533181940
4057.538269.537171940

(2221)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40593726538161840
4059.539.527639161940
40593927538171840
40493926037161640
4056.53926737171840

39.55637260.532171840
40573625632141740
385737266.538151840
40583727133181840
39573225737151840
40443323336161740
39523225234161740
4057.539.527532171840
40453123336151840
3958.536269.539171640

39.5593727339171840
4056.539269.539171640
40563826337171640
40593927634171740
40583827238171740
39483323232131540

39.55739272.536161840
39.54630235.532161740
40604028038191940
406039.5277.540171940
395837270.538171840

39.55236265.537171740
39.54939261.536172040
40594027838171940
405639.5275.539172040

(2222)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40603927837162040
35443523934171840
40573927438172040

39.54133234.539171940
38463624738172040

39.56036274.540182040
39563827038182040

39.55538271.538171940
4059.539276.539171940
40593927739171940
406040278.540182040
40563827036182040
40533426336182040

38.53936242.536172040
40603827239182040
406039.5273.539162040
40603927039161940
39603926136161940
3256.532237.537151840
376037269.536171940
406039.5275.537171940
40604027838161840
4059.53927438161940
406039.5278.539182040
40604027940172040
40603827540172040
406039.527940172040
40604027840182040
40604027839182040
40604027539172040

(2223)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40603827539172040
406038275.537172040

39.56039271.539182040
40593927139162040
40573525938171940
4054.539.526635171840
406039.5279.539181940
4059.53927637151940
40604027738182040
406040277.538181940
40604027940192040
3858.537256.536161840
4058.539276.535172040
39523324737171940
40603827034172040
396040277.539182040
40604027839181940
40604028036181940
405939274.540171940
34423822730181640
4059.535260.537171840
4059.539.527432151940
406039277.534181940
39484023638181740
40603927135182040
406039.5275.536172040
34463323631141440
40543826532161440
3556.537246.531161840
406039.5279.535182040

(2224)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

39.558.53927034161740
40604028037171640
36473824936171740
40513826237171740
385039.526532171740
4055.535264.534181740
40603927940192040
29573325037181940
38513425231171740
406040279.540192040
40604027840182040
38563726638161940
4058.539.5277.540182040
3856.53826637191940
2851.532237.535161940
40543927140181840
40604028037161940
39453324628161640

38.55236257.537181740
39.55235259.538181740
405939.5275.539181840

38.55340239.536181740
39.555.53526533161240
40583927133161540
406039278.538172040
405840276.538161740
404635243.537181640
40604028040191940

39.557.53826737181840
39.55637267.537171840

(2225)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.557.53927139181940
40573927440171940

39.557.539.5274.537171940
39513625238181940
406040279.536171940
4056.539268.540181940

39.559.539.5275.540181940
40594027437181840
405839.527537181940
406039274.538181940
3957.539273.539181940
4057.53627238172040
405936273.540182040

39.55537261.539181840
40593927439181940
4059.539275.538182040
4059.539.527638182040
38473524940181940
39533826234171840
40583927738182040
40594027940182040
40583926939181940
406040279.538182040
405739.5271.537182040
40533826237181840
40593827037191840
395938274.537161940
406039278.538171940
4059.538272.538181940

39.558.53927340171940

(2226)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039.5276.540181940
40603927438181940

39.5573727039181940
39.55736.526936171940
405636266.533171840

38.555.53726636171640
4059.539272.536171840
40593927640181840
4059.53827739171840
406039.5278.539161840
3959.539275.538181940
29422521337171740
40604027840171840

39.55940273.536171640
406039274.539181840
406039.5270.536181940
395939.527436181740
406040278.537191840
406039275.539181640
406039.5277.538171840
40604027735172040
4053.534261.537161640
40604028038171940

38.54530223.531171640
3756.53426033171840
40594027937171940
406039.5279.540162040
40604028035171840

39.54533249.536161940
39.56040279.535172040

(2227)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604027840162040
39493725639171940

39.55536260.531161940
39.559.53927338171840
39.5553425937181740
3659.539257.533171840
406040277.537181740
406039.5277.537181940
40443124231162040
406038275.539171840
35553524934171740
38522624232171640
4058.53026036172040
405939276.536172040
38522724531171940

39.55433261.533171940
40563526738162040
38382421339161840
406040279.539171940
3555.536256.535181940
37583426740171740
40583727437181740
37573025037181740
406039.5276.538181740

38.55630259.536171640
406039.5277.534161540
36452522837181840
406040279.535181840
406039.527737171840
406039.527738181840

(2228)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40593927539171840
40603927739181840
40604028039181740
4058.538271.537171840
4059.539.527938171940
40593727137171840
35523022937181840
4058.539272.536192040
40604028037181940
406040278.537181940
40593426035191740
39513224935161840
404830254.535171640
40462824936171840
395739.5271.536171940

39.55539260.538181940
39.55038257.538181940
39553525937181640
39503325434171740

39.556.53826534181840
4059.539.527634171740
34423122334151640
3852.538256.534181940
40563826938181940

39.55139261.534181940
39.55940275.532171840
3959.539275.538171940
406039.5279.536161940
40604027838161940
40604028038181940

(2229)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40603927938191940
40603927637171940
40583226637172040
40603527336172040
40603426631172040
4059.536262.535181840
4059.533267.533191740
405832264.533181840

39.55839270.532171640
40593827233191740
40604028034181740
4059.538271.537191940
406038277.535182040
406039.527938191940
406039277.537191940

38.55734247.529181840
4056.53426633161940
40583326532161940

39.55336249.534181640
39.55838271.533181840
40604027735181740
40604028034182040
40604028035162040
40604028037162040

39.56040279.538171840
31453021633191840
4058.538273.540191840

39.55737268.534191740
38.559.53927140191940
40604028040192040

(2230)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

38.54830244.540191840
39.55839.527236191840
405939.5276.538181840

39.56039.527740181840
36543926332181840

39.557.53926935181740
4059.538272.537181740

39.558.53727240191840
406040278.539181940

38.557.53526440161940
40593627040191940
405839275.540191940
4058.539274.540171840
40593827440171840
405939272.540161940

39.553.53225540171740
40543726339171640
40604027740171840

39.55434261.540181840
406038276.539182040
40603827739171940
40604028040162040
40604027939172040
406039.5278.539182040

38.553.53726839192040
39573526636172040
405839.5273.540181940

39.556.54027337161940
40594027640172040
4059.539272.540172040

(2231)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

406039.527840191840
40563927040181640
39553526340191940
40604027840191840
406039.5279.540171840
40603927540191940
3758.532262.540191840
39553225939161740

39.558.53526739181940
40583727139161940
4059.538274.540182040

39.56040279.540201740
39.56038275.540192040
406039.5279.540191740
3959.539.527540181840
37503324836181940
3855.535261.537181940
3655.53125533181740
3858.53827035161740
36493325237171740
40603827637171840
4058.538274.540171940
405939.5275.537161940
40604028040182040
40604028040192040
36453424435181940

39.55838273.537171840
39593727135171840

39.55939274.540192040
40604028040192040

(2232)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

40604028040191840
395937273.535161940
40553826937181940
40604027939182040
406039.5279.539181940
40604027740191940
40604027936181940
36523125537191840
3959.537272.538181840

39.553.53426537181840
40523826840171840
4058.539272.538181840
4059.539.527640191940
405438.5270.538162040

39.55640273.537192040
40604027838192040
40604027938182040
38443124137151840
40594027938181940
40533125837181740
4059.53927739182040
40604028038181940
406039.5279.538171840
3959.539.527737171740
3854.536265.538181640
4059.540278.538181740
395939.527637181640
39503125437181540
39593527238181940
37473024037181740

(2233)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

37453022432151937
40603927740181837
39603827540191937
39593827640181937
22452619430151737
25492620430161637
4059.53627339181837
30412721138151737
26422718834141637
39463122333161737
37533223035161737
28412520232171537
30492820232151437
29482920033151737
37583624836161737
30402618632161637
32422619733151737
34543424431171837
33492822033161737
25412618432151737
27492920130161737
28512720231141837
28503020630141837
29392817928141537
30503621833161737
27402517127141637
24372517029131437
32462922233151537
26412718028141637
27462919733141537

(2234)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31483222234161637
29402519233161537
28372318929131537
29392418530141437
31442820030151637
24352317427121537
31452721428151537
25422719329141537
24362616229141537
31432819931151537
26453021131151637
26392418228141537
29533623430161837
25382617629141537
31472921030131437
2943.525200.528141537
34583425535141737
34583224835151737
34532822835131637
33532821835161637
32492822133151637
33532821934151737
29502821333151637
3456.529231.533131637
36512922834151637

38.55030245.536151637
39.55229243.536151637
35523123837171637
3552.531241.536151637
31522821734151537

(2235)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

32472822336151537
3454.529235.536161537
355536250.534161537
30392819934141437
30432820134141637
3056.529229.535151637
33502922537141637
37000مصدقة ناجح3500
35000مصدقة ناجح3400
36000مصدقة ناجح3300
36000مصدقة ناجح3400
34000مصدقة ناجح3200
37000مصدقة ناجح3100
37000مصدقة ناجح3100
4059.540278.538181931
30482819932141539
25372216530121538
3853.531216.534141538
36513120929161437

39.55638253.532161837
25332415832141440
26342416426141340
36484023532161640
29502819932131437
35543824333171737
3553.528207.536151637
24464019933141537
40604027933181440

38.54624211.531161838
37472120530161838

(2236)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

31313017133121836
32322517032141736
32352417134151835
35342819932161835
36362719931131637
36523124335161937
34463722830161837
32493223434171937
35492922236171937
29503020333151537
31563022236161637
3856.534248.536181839
33342116427141337
35493220631151437
35503121135181837
31492320430171637
34533223334171737
31503021838171640
4053.537257341713.540
4053.532252.5321715.540

(2237)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3145261943215
3143201853012
2854242033314
2752271963313
3155312213214
3051.525200.53314
3052272003315
2945201822912
3138221833113
3144231973115
2847261913115
2945251872915
3248301933313
2648231883013
3056.522214.53214
2134201612813
3044231962913
3055231983215
2030201402010
3237221683114
3741251923314
3239251853113
3842252133314
3843272083514
3140231762814
3341231853013
2544241732812
3546362313013
3548362323015
3549342103015

(2238)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3142301902814
3445271963213
3251311993416
3653342253416
2645281903115
3543271903217
3143261863317
3541261833318
2438291793113
2640251843212
3448282092913
3143251982915
3644242142718
3957.536263.53018
3640282043016
3245271973114
3048281983013
2753312093216
3438222003215
3040231852815
3136211773015
3142252053014
3142272033116
3141221863015
2936251882915
2935241843115
3138261952916
3748392433417
3649382213316
3651382222715

(2239)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3647352093114
3238321892815
3448382213116
3649342203115
3450322083116
3242271833216
3748342253115
3448372152716
3548402272918
3546362162917
3651382253015
3850382323215
3449322112915
3349352233517
3237281793514
3539291863615
3440301853515
3135281743316
3138241773016
3439281843515
3441311973415
3441291913015
2841291903015
2539291843116
2838251813013
2438241622714
3040251763115
3143281883314
2843241683115
3245271833013

(2240)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3040241682914
3443241872715
2030201402010
2442271873114
3148291923116
3853312363116
3746.530227.53216
2444201723013
3844292123016
3747312253315
3147332193814
2936231773013
3053362233612
3741372353616
3044252003016
3447282123214
3742362253616
2050331983414
3856382613919
3553332263516
3550332203316
2030201402010
3746372343817
3646362313617
3648382353516
3344362243818
3344342223517
3344352213617
3645362323416
3647372233716

(2241)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3646372293817
2754282143517
2552271943716
2347231823015
3245312153515
2435281772718
3352312283417
3753342373513
3856.536256.53515
3854332523417
3553302303013
3555372432816
2542251782513
3254302163415
2857.531213.53615
2949291993016
3438382082818
2539251722915
2739261732914
2539221642712
4054.538264.53517
2640251753014
2443261823015
2030201402010
2441241753017
3455342483518
3254.537242.53618
2030201402010
3651281993014
3354232052915

(2242)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

2030201412010
3448231943116
2649231842913
3046281913215
2643211712614
3554242113116
3055242052915
2536221743516
3546232143717
2341201713214
3842402513718
2650231833415
3050231833115
3655272243717
3451262013315
3755282343616
3654282263716
2949261983616
3653272333616
3054221953715
3048231863015
3448282203415
3553292393517
3052251853115
3250262093314
3351252023115
3053242013215
3454302203415
3354282013215
3252232043216

(2243)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3553302293318
3354282213417
3352252053117
3153282112816
2843271963316
3149332183416
3858392723817
2241241693115
2439221662916
2834241593316
2030201402010
2432241583413
2030201402010
2535241583215
2433241583215
2835231653715
2738271743114
3338231853315
3349272153216
3349262073215
2347241782614
2642211812816
3247262003017
3148251942816
3147272013116
2335261662716
2439271783016
2536241613213
3554392563817
3157322343417

(2244)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3146302113316
3554392333217
3156392293016
2749301932715
3456.539.52393016
2948322103018
2853352152915
3657.539.52503418
3253372253115
2037201512016
3458392423017
3648402463318
345639.5229.53116
365839.5245.53118
3656382493417
2850241982917
3253372312816
3456.539.5245.53018
3448312083316
3548342323418
2949362353316
2951332203417
2445281883017
2948352182917
3050362193117
3150362303415
304433211.53416
2945352173218
0001700

2850292023417

(2245)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3254292073417
3153292083518
3456.537249.53618
3356272113317
3352.529211.53315
2550.529187.53216
2947261912816
3153292073418
2945261912917
3657342553617

38.55128217.53416
3545292033617
3857322503517
3250282123216
3654.531223.53717
2942271862916
2030201402010

39.54735228.53717
394935247.53818
3949352413517
3947342273417

39.55033243.53518
2836281792917
3447292333818

38.54433239.53417
3752302253216
3348262113517
3142251922812
3041211813014
3041221723013

(2246)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

2939311903217
3754252363716
3150252113314
3548242033115
3048271983515
3348272063517
3150282053418
3349282103216
2736231713016
3454282323516
3547262193517
3149282063516
3754.531215.53417
2135251632713
2546311963118
2549271923517
2540301803117
3454312073717
2141211663517
3247261963413
3249321983414
2443251743213
3551352243415
3650312183513
3150302053514
3551.532219.53414
3450312073014
3455312173315
3441271892814
3252312083414

(2247)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3756322353414
2756312093214
3458332343517
3355322193417
2340241692914
3455.532220.53412
3656322343413
3456332263415
3453322283515
3456292363416
3053292143314
3054.532226.53215
2547291943313
3551302373117
365026227.53517
3652312383317
3550312403517
3549282343618
3448262303317
2030201562010
3845212093218
3642211883117
3851342373317
3855282223918
3044231913316
3244272073314
2940291902916
3352282063116
3950302323217
3850262223116

(2248)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3445261933216
3350282133015
3653272113316

38.54228226.53417
2744271953214
2849292013215
3453312253215
3457322343518
3653332273518
3555362443514
2744311973013
3352302283215
3452302183216

38.55135249.53718
3756.530245.53818
3756322313817
3141322143515
3356.534235.53516
2746322023515
3355.536241.53417
3456.534244.53418
3355312323719
3054332243617
3755.537255.53718
3354342263718
3152352243317
3351322363717
3554342444018
3758382653918
3457362503918

(2249)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4056362613718
39.55535254.53718
39.553.5372613718
19.52517120.53618
39.550.5352593818
39.55235249.53718
2945241863016
3148251953216
3454292233315
2648211833115
3541362233416
2848271933215
3247292172816
2852282053316
3149292133415
3051282153216
3857.532254.53517
2237241612718
2335221632918
00002010

3054261983216
3757312543717
3553272333517
3051232013516
3551251973115
3555302213515
3657332373515
3652282203316
3449261993215
3046241713016

(2250)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3552261933115
2745261803216
3245231893115
3649272123217
2943281812915
2743281843217
2744281892915
2640271743317
2942301993018
2645342003316
2040201712017
3148352163217
3244332003215
2037301662010
3045361962917
2034311713016
2945352052817
3242332043117
3345241982615
3341252093015
3043252042715
2943231832918
2842231702917
3145231762815
2948252003617
2436231592717
3148251842818
3251281903316
2948261973218
3452281993516

(2251)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3140231742815
2843261742915
3345372113318
3546312103818
3250.530215.52918
3337241813018
4049312143218
3655342213517
3048332022916
3457.537225.53417
3148331932816
3556.538227.53718
3344311983118
3047321943116
3454.535216.53117
3450362173418
2030201402010
2748251853118
2030201522010
2843261872617
2747302053216
2539231912816
2852292243218
3345292013116
3449312243117
2845231892716
2030201402010
2742261932916
3148312143217
3046312133415

(2252)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

2643291812911
3856352463215
2548291953213
3858362443215
3756.536236.53216
3858.536254.53716
3955372523617
3956.537248.53617

39.556.5372533617
3856.537246.53515
3858382593617
3857372563618
3858372583617
3857372473618
3756372473617
3354362413618
3856372503516
3956.537257.53418
3956.537256.53716
3855.537248.53616
3854312343116
3951282433518
3754282213118
4057.532249.53418
4056332453418
3955362503418
3958362473117
4059352593716
4059382673917
4059.537266.53517

(2253)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4059382683617
3958.538258.53617
4056382433618
3960372653817
4059.535257.53917
3553342253517
3957.532244.53618
3959.534256.53518
4059.536263.53518
3257.534227.53416
000000

39.552.5262243517
3954.534245.53716
3856382513816
3856372463815
3353362203015
3445322052916
3859362573416
2443221792816
3552332163115
3956382583817
3448312063215
3456372453413
3858.535238.53515
3956312413517
3955.537256.53516
3956.538262.53616
2840281783016
3146322103616
3444332253417

(2254)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3048302003515
3452312193716
3855362483616
3858382483716
2747281932615
3951332303515
3853292113415
3853322333414

38.555.5332393316
3953322433416
3646292043213

38.555.5322493816
2030201502010
3849272042815
3453292253415
3953322273316
3858322312814
3955302384016
3859302433614
3257.527233.53514
3552352313217
3653352153715
4056342373314
4057.536240.53715
2443321852715
2740261742814
2047331842714
3854.536238.53417
3956.537264.53717
3648272063418

(2255)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3858362553618
3958372693617
3856312273116
3758342473418
3658392534018
3354352173315

38.55735254.53818
121711603116

39.55738237.53817
2951301973514
4060382663917

39.55538253.53517
3353362293016

38.55739260.53917
3954292203616
3847302193116
3651302063216
3550322043115
3745282193116
2938211643113
3349271923014
3957322433116
3853.526230.53615

39.551.5352503716
3957.537252.53718
3958.539257.53315
2745321842814
2757322132714
4058.538268.53518
3959352673618

(2256)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3652282003615
3856302313516
4054322223116

19.528.5161153816
3756.535239.53515
3857372493516
3453312253416
3757362473917
000000

3558362433518
3559.533239.53717
3555342222615

38.558.5352493717
3859.536253.53917
3960372573717
3957362533717

38.556.5362503417
3756.535238.53117

39.55435249.53617
3247261873116
3041251792714
3853352333417
3754342233317
2952312012916
3953.533233.53316
3856332373615

39.557.5342573415
3249252022814
3351252203015
3455.532237.53116

(2257)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3148272163015
2746302083015
3239261923113
3244302123113
2945312133213
3251322153417
3149282072914
3853322383015
4057382653515
4050262253315
3137251743214
3447301983215

39.55328233.53515
39.555.5302263615
3452342253616
3656.531234.53216
3352312293716
3658282353415
2030201402010
4059.5402783615
3754272173414
3349292153215
4046302243518
2631261733316
4053352534017

39.55433242.53516
3654302363415
4055362583815
4055372563015
3751312243815

(2258)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

4052362573916
3250322203815
2030201402010
3852352413315
3753312363815
3148292203815

39.55333233.53415
2739251923115
3851342413215

38.55132238.53315
39.55432235.53515
3551292243415

39.55637263.53815
3956372643815
2030201402010
3555342533415
3449332193515

39.55433240.53715
2545271963015
3551302183215
2030201402010
3049282003213
3247312053215
3851322243212
3348271953213
3343312103213
2030201402010
3149312063213
3046291893214
3250302163214

(2259)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3451312213213
3651322203114
2039321792910
3651322243214
2030201402010
2047312003210
3452322072815
3849312213215
2030201402010
2947261802913
2030201402010
3542301962913
3742282012914
3447312153115
2749311912812
2948312052914
3446271992814
3349312212814
3548312192814
3449302213215
2840281872813
3446302133216
3548292133215
3444.529214.53013
2847281823114
3554282073113
3049281893114
3757312303015
2949301942915
3149312093415

(2260)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

2844261832715
2647281902815
3853.531250.53715
3556372163617
3558.531224.53216
2041211762011
3355322383014
3356322372914

38.557.5342393415
3656.532233.53515

38.556.5342423618
3446301883315
3753282223018
3752352323415
3943272163117
3549292143717
3752372363715
3748362293417

38.557.5382593418
2032211653516
3852272173616
3447282032817
3652312282715
3252302232814
3546312173314
3453362282614
2030201402010
3649342243114
3351202172010
3352332242915

(2261)



سات تربية رياضيةحاسب آلىتربية فنيةتربية دينيةمجموععلومرياضياتدرا

3750382533215
2943362063216
2943321983117
3147342113515
2943301833314
2949332173517
2645311913516
3544302033417
3252262053516
3540291983418

39.558.5392603818
3346251843315
3856.536257.53818
000000

3144231983216
3552262033216
2935292023114
3548322373617
2030201402010
3346352383017
3148312242915
3553332443217
3147282103214
3447282123217
3647332283018

38.54736236.53316
3850342313316
3557.530253.53716
3859362643714

(2262)


