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35.520101210.522.515103197.58نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةابتسام سمير محمد احمد1001

39.530201514.529.520139196.58.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةابتهال ربيع جمعه ابراهيم1002

40302015153020140207.59.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةابتهال شحاته محمد شحاته1003

40302015153019.5139.5197.58.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاروى رجب محمد عبدالسالم1004

39302015153019.5138.5197.58.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاروى قاسم حسن عبدالحكيم1005

39.5302014.51529.519138187.58.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاسراء جمال محمد عيد1006

3930201514.529.520138.5197.57نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاسراء حمدى ابوالعزايم محمد1007

211520107.517.51083.5155.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاسراء ربيع جابر محمد1008

36301415153016.5126.5168.58.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاسراء ربيع مصطفى عمران1009

37.5291914.51529.519134187.57.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاسراء رضا محمد ابراهيم1010

37291012.5820.516112.51785نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاسراء فتحى محمد محمد1011

38.5292015142918134.5187.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاسراء كامل رشدى ابراهيم1012

3115109.57.51710831758نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاسراء محمد حسن حبيب1013

37.5271614102418.51232088نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاسراء محمد شحاته محمد1014

3522159.55.51515.5102.51786نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاسراء نجاح صالح محمد1015

24.515149.57.5171080.51886.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاسراء هالل عبدالرازق محمد1016

32.5125.55صفر11.575459نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاسماء ربيع محمد عبدالمقصود1017

29117.55واحد8546511نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاسماء نور محمد الصغير1018

26.5151413.58.52219.59716.57.55.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاسماء هانى محمد محمد1019

2375.52واحد8.54432.55.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاشجان ربيع السيد محمد1020

32.527169.59.51916110.51585نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاالء فضل احمد فضل1021

39.5302014.51428.519.5137.51988نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاالء محمود محمد عبداللطيف1022

2015107.57.51510701385نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةامانى حجازى محمد محمد1023

39302013.51427.519135.5177.55.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةامانى سامى محمد دياب1024

25.51510117.518.51079177.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةامل سعد سعيد محمد1025

2015107.58.51610711376نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةامنيه احمد محمد محمد1026

39.5302015153020139.5205.57.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةامنيه شعبان حسين محمد1027

35.5261711.51324.5191221686.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةامنيه عماد الدين محمد دياب1028

342819131427191271788نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاميره حجاج ابراهيم عبدالعظيم1029

30271713.510.52419117167.55.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاميره خيرى احمد محمد1030
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34.52017149.523.517112167.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاميره ربيع محمد عبدالمقصود1031

14655495.539.5136.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاميره رضا محمد رضا عبدالحكيم1032

126444810401453.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاميره رمضان كامل جاب هللا1033

30.529.51311.5920.512.5106156.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاميره عاطف عبدهللا محمد1034

2015107.57.51510701675نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاميره محمد عدوى ابراهيم1035

3629.51914122616.5127197.56.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةاميره معوض عبدالرحمن محمد1036

29574واحد9744.53.58نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةامينه رجب على محمد1037

3225147.57.51516102188.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةايات عطيه رشاد محمد1038

2215127.57.5151074177.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةايمان سامى ابراهيم على1039

301254واحد12.5534.548.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةايمان طارق محمد محمد1040

16654.52.57236105.52.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةايه حماده عبدالحكيم عبدالعزيز1041

39.5292015153020138.5167.58.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةايه رضا عويس امبابى1042

63253810291055نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةايه رضا مخلوف محمد1043

134107.5411.51048.5146.56.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةايه رمضان محمد فهمى1044

35.5252010102017117.52085نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةايه صالح محمد جمعه1045

14.59105491.5441376نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةايه عبدالصمد محمود عبدهللا1046

26.5151012.58.5211082.51776نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةايه على سيد محمد1047

34.5211511.5819.518.5108.51887.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةايه عيد محمد محمد1048

39.5302015153019.5139197.58نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةايه محمد جمعه عبدهللا1049

2615107.57.5151076147.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةايه نمر عيد عبدالجليل1050

39.5302015153020139.5191010نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةبسمله احمد محمد السيد1051

382920151530201372088.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةبسمله عماد عبدالحميد بيومي1052

332013.58.57.51611.594197.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةتهانى عيد فاروق جاد الكريم1053

3730191514.529.517.51331885.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةحبيبه نافع محمد عبدالفتاح1054

31.521117.57.5151088.5177.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةحسناء احمد لطفى حسين1055

31.518109.57.51713.590187.55.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةحسناء رضا محمد عبدالمقصود1056

23.5117.52.5واحد8.534437نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةحسناء عبدالجواد معوض عبدالعظيم1057

37.5252015153020132.5187.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةحسناء محمد حسن عبدالعظيم1058

39292013.513.527171321677.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةحنان محمد محمد مخلوف1059

3930201514.529.520138.51765.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةخديجه محمد احمد سعد1060

33.5231011.59.5211299.5157.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةخلود محمد احمد حسين1061

37.5301512132513.51212075نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةداليا السيد محمد محمد1062

30.52215.511.5920.514102.51985نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةداليا على حمدى احمد1063

201513.59.58.5181076.51685نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةدعاء احمد محمد السيد1064

41.5116.55واحد16.5610448نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةدعاء احمد معوض عثمان1065



3627201513.528.518129.5187.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةدعاء رضاء مصطفى عدوي1066

393020151429161341885نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةدعاء صابر محمود عبدالوهاب1067

2151043.57.5245.5177.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةدعاء عادل محمد احمد1068

35191610.511.52214.5106.5167.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةدعاء كرم رجب برعى1069

147104372401272.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةدعاء ياسر محمد تمام1070

29.51713.511.59.5211293117.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةدميانه عماد كمال مقار1071

481585واحد178108412نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةدنيا على محمد شحاته1072

15.564.54.537.52.5361485نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةدينا حجازى جبالى جمعه1073

31.515107.5815.510821375نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةدينا عيد امام عبدهللا1074

31.51515.5105151087177.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةدينا محمد محمد السعدي1075

168104.548.53.546166.56نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةرابعه محمد العدوى عبدالوهاب احمد1076

39.5302015153019.51391985نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةرانيا رضا عبدهللا ابراهيم1077

14754صفر241.542.56.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةرانيا سعد محمد محمد1078

12.5452.5صفر5واحد4صفر3.54نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةرانيا شعبان حجازى عبدالحميد1079

332610128.520.513102.51775نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةرحاب احمد سعد الدين عبدالحميد1080

281916.512102216101.5187.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةرحاب رمضان محمد محمد1081

33.51810.58.5917.51796.5157.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةرحمه احمد حسن عيد1082

2415107.57.51514.578.5167.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةرحمه جمعه عبدالحميد محمد1083

2015107.57.51511.571.5116.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةرحمه حجاج محمد على1084

34192012142615.5114.51856.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةرحمه رمضان عبدالوهاب محمد1085

5.545.53.536.51.523735نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةرحمه سيد رجب محمد1086

352315.51410.524.516.5114.5177.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةرحمه شعبان عبدالحكيم عبدالعظيم1087

301517.512.57.5201496.51875نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةرحمه صالح محمد محمد1088

2815109.57.51717871455نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةرغده رضا محمد فؤاد احمد1089

31.517147.5815.517.595.5147.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةروان خالد ماهر محمد1090

38.528.517.51311.524.518.5127.5177.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةروان سعيد احمد فؤاد1091

321510114151688107.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةروان عمرو محفوظ قرني1092

39.53019.51514.529.520138.5147.56نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةروان محمود محمد علي1093

3619.511.598.517.515.5100167.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةروضه حجاج محمد علي1094

372116.598.517.515107187.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةروضه خطيب مخلوف السيد1095

39.5302015153020139.5177.55.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةروضه شعبان ابراهيم على1096

34.52615.57.57.51518109157.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةروفيده جمال على زكي1097

32.52717.59.59.51917.5113.51775نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةريهام رضا حمدى الدمرداش1098

39302015153020139197.58نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةزهراء على على سليمان1099

22.51510.59.55.51510731975نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةزينب رضا صابر محمد1100



40302014.51529.520139.51975نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةساره جمال محمد احمد1101

36.51453نصف14567.53.511نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةساره ربيع محروس محمد1102

3115.5107.57.5151081.51255نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةساره رضا سعيد محمد1103

251155صفر843.57.529.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةساره عاكف ماهر رجب1104

40302015153019.5139.51887.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةساره كمال عبدالنبى محمد1105

403018.514.51529.519.5137.51977نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةسماء رضا على حسن1106

40302015153019.5139.51876نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةسماء طلعت رجب مرعى1107

24151012.512.52515891575نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةسمر رضا فتحى زكى1108

3923.51612.513.52619123.51275نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةسمر شعبان عبدالحميد محمد1109

221513.512.51022.51083146.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةسمر نور الدين عبدالمنعم حسين1110

36272012.51325.520128.52067.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةسميه عمر معتصم فهمى1111

3015139.5918.510.587175.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةسها احمد محمد محمد1112

124.55.585133.538.51062نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةسها فريد حسنى محمد1113

2015107.57.51510701275نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشرين عادل حسن احمد1114

2415107.57.51510741065نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشريهان حجاج سعيد كامل1115

40302015153018.5138.51967.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشمس عيد عبدالحميد دمرداش1116

3828.5201392216.5125187.57.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشهد احمد زغلول عبدهللا1117

1333.51.5نصف2.5437صفر3نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشهد احمد محمد احمد1118

166.5107.5310.53461173.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشهد ربيع رجب هنداوى1119

40302014.51529.519.5139197.57نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشهد ربيع سعد احمد1120

2015128.56.5151072165.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشهد رضا محمد عثمان1121

14564373351352نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشهد رمضان محمد حسين1122

204107.53.511247165.56نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشهد شعبان جالل محمد1123

156.55.55.53.593391463.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشهد شعبان عرابى عبدالحكيم1124

403020151530201401965نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشهد عبدالماجد حسين عبدالصمد1125

11467.51.592.532.51578نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشهد على عبدالوهاب عبدالعزيز1126

403020151530201401978نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشهد عماد عمر محمود1127

3928.519.51513.528.516131.51978.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشهد عماد محمد زكي1128

103.53.582102.529.5136.56نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشهد محمد خيرى علي1129

2115108.57.5161072155.56.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشهد محمد ذكى محمد1130

351518.597.516.519104165.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشهد محمد عرفات احمد1131

124114.55.5101.538.51352نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشهد محمد على عبدالعظيم1132

2917.5109.57.5171487.5156.56.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشهد محمود وهيدى محمد1133

40272014152920136187.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشهد مختار محمد محمد1134

21105.53واحد545.541.55.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشرين مصطفى عبدالرسول ايوب1135



22151287.515.51074.51575نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشرين معتصم فهمى محمد1136

2215109.57.5171074105.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشيماء جمال جمعه عبدالحكيم1137

2315109.57.5171075176.56.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشيماء رجب سعد عبداللطيف1138

2615109.55.5151076175.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشيماء رضا عبدالرحمن حسين1139

12767.54.5122.539.5135.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشيماء شعبان حسين علي1140

2015108.57.5161071105.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةشيماء محمد شعبان محمد1141

281515.51110.521.513.593.5165.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةصابرين معتصم فهمى محمد1142

3726.516.51310.523.516.51202075نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةضحى طه جابر محمد1143

34125.55واحد126.54.55.54.510نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةعبير رمضان محمد محروس1144

2615108.57.5161077177.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةعبير سالمه زكى محمد1145

251511.597.516.51078136.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةعبير عيد حسن على1146

2115108.56.51510711165نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةعبير محمد سالم محمدين1147

301510.5105151181.51275نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةعطيات محمد عبدالحميد احمد1148

311512.58.57.5161084.5126.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةعفاف فراج محمد رجب1149

2615109.57.51710781565نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةعال رضا رمضان كامل1150

38.5302015153019.5138168.58.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةعلياء عيسى صالح يونس1151

28.515159.55.51513.587105.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةعلياء محمد السيد حسين1152

10.536.5101.511.53.535752.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةعواطف صالح حجازى صالح1153

20.51511.57.57.51510721455نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةغاده احمد على احمد1154

403020151530201401875نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةغاده احمد مصطفى محمد1155

3826.5181513.528.518.5129.51876نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةغاده جبالى محمد ابراهيم1156

281252.5نصف12.55.543.525.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةغاده رجب السيد السعدى1157

38292014.514.529201361876نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةغاده محمد ابراهيم عبداللطيف1158

403020151530201401978.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةفاطمه سامى معوض السيد1159

38.529201514.529.5201371878.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةفاطمه طارق محمود حسن1160

23.585.53.5واحد9.5425.51.57نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةفاطمه معوض ابوالخير حسن1161

3728.519.5131023141221587نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةلؤا محمد محمد عكوش األزهري1162

3726.51914.51226.518.5127.5187.57نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةلبنى عيد محمد على1163

20151487151882116.57نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةمروه حجاج فتح الباب احمد1164

231510.57.57.5151073.5125.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةمريم عادل صديق جرجس1165

4029201412.526.520135.5198.56نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةمريم محمد نور الدين حافظ السيد1166

38.527.52014132720133167.57نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةمريم ناجح ابراهيم باسيلى1167

403020151530201401899نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةمنار خالد محمد موسي1168

36.5282012.51022.514.5121.5187.56.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةمنار خلف فتحى زكريا1169

24126.53نصف61.5104.51.56نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةمنال حماده عدوى علي1170



33.52016.512.510.523141071376.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةمنال كمال كامل محمد1171

4030201514.529.520139.5187.57.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةمنه هللا اسالم احمد الرفاعي1172

32.51517.511.512.52411.5100.5167.56نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةمنه رجب ابراهيم اسماعيل1173

2615189.57.51710.586.5147.56نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةمنه رمضان رجب عبدالفضيل1174

2015117.57.5151071107.55.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةمنه محمد مبروك رجب1175

3519.519.511.59.52114.5109.5127.55.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةمنه محمود ناجى احمد1176

2015137.57.51510731075نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةمنى محمد على محمد1177

3623.519.51282015.5114.5196.56نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةمى جمال محمد رجب عبدالظاهر1178

37.5302014152919.51361979نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةمى رضا حسين اسماعيل1179

40302015153020140188.59نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةمى عبدالعظيم احمد عبداللطيف1180

40282015153020138187.59نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةمى كمال يوسف عبدالعليم1181

3729.51914.514.52917.5132187.57.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةمياده جمال محمد ياسين1182

35.519191392217.51131775نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةمياده محمد شحاته حسن1183

28.51516.57.57.51510851275نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةميرنا عالء صبحى عبدالمسيح1184

3318189.58.51814.5101.5156.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةندى محمد حسن احمد1185

321517.59.57.5171091.5156.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةنهى عبدالعظيم احمد حافظ1186

39.52619.5151530201351985نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةنوره محمود محمد السيد1187

39.529.51811.51122.520129.5157.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةنورهان ابراهيم عبدالعظيم مرسى1188

14.54.512.57.5310.52.544.5165.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةنورهان احمد قاسم احمد1189

2315137.57.51510761065نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةنورهان حسن شعبان على1190

201510.597.516.510.572.5105.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةنورهان حشمت رمضان ابراهيم1191

3726.519107.517.516116167.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةنورهان رأفت سعد عبدالحكيم1192

2815188.57.5168.585.5176.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةنورهان ربيع حمدى رشاد1193

201512.57.57.5151072.5136.55.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةنورهان رضا مخيمر عبدالعظيم1194

331617.58.57.5161496.5176.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةنورهان عماد احمد محمد1195

201514.587151074.5126.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةنورهان مصطفى عبدهللا السيد1196

39.5292015153020138.51775.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةنورهان نجاح صالح احمد1197

30.5152012.57.52014.5100177.56نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةنورهان هانى عيد ابراهيم1198

3726.519.514.51226.519.512919.57.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةهاجر احمد سعيد السيد1199

16.55.557.52.5101.538.5125.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةهاجر احمد عبدالقادر عبدالوهاب1200

201510.57.57.5151070.51675.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةهاجر احمد على كامل1201

36.51513.511.512.524131021375.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةهاجر ربيع محمد عبدالخالق1202

39.52418.512122416122188.55.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةهاجر رضا محمد محمد1203

35.5152010.51222.518.5111.5188.57نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةهاجر شعبان عبدالوهاب عبدالجواد1204

39.5282015132820135.51786.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةهاجر صالح محمد احمد1205



2615107.57.51510762096نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةهاجر عاشور رجب على1206

3826191413.527.520130.51886نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةهاجر عصام رمضان السيد1207

3928.51914.51428.5201351997نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةهاجر عيد ابراهيم عدوى1208

39.5302014.51529.518.5137.51998.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةهاجر ناجح احمد محمد1209

39.525.519.514142820132.51988.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةهبه محمد عبدالرحيم محمد1210

8.57.537.55.5133.535.51955.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةهدى ابراهيم رجب محمد1211

11.54.5105.55.5112.539.51376.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةهدير احمد ابراهيم احمد1212

40292013.51427.519.51361886.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةوسام محمد عبدالوهاب احمد1213

34.524181013.523.5161161577نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةوصال فتحى معوض عبدالعظيم1214

16.57.557.57.5155491176نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةوالء احمد ربيع ابوزيد1215

351515881611.592.5168.56نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةوالء عبدالسالم محمد عبدالسالم1216

402618.510132319126.5188.56نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةوالء ناجى السيد عبدالفتاح1217

33.5151698171697.51887نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةياسمين جمال حسن احمد1218

38.52118713.520.515.5113.51986نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةياسمين رضا مخلوف حسن1219

38.52618.51113.524.517124.5198.56نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةياسمين رمضان محمد زكى1220

3722.519.512.51426.515.5121198.56.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةياسمين شعبان احمد زنونى1221

40302015153020140199.58.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةياسمين طه كامل فتح الباب1222

40302015153020140199.58.5نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةيسرا عبدهللا محمد ابراهيم1223

24.517108.57.51610.578195.55نظاميالعدوه االعداديه بناتالعدوةيمنى هشام مصطفى عبدالوهاب1224

3126.5199.59.51914.5110145.56.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةابانوب كمال رؤوف عطا هللا1225

36.5302013.510.52419.5130156.59نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةابانوب نبيل مسعد زخاري1226

36.5282014.51529.5201341657.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةابرام صموئيل ابراهيم باسيلى1227

2015188.5816.51079.5115.56نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةابراهيم محمد ابراهيم محمد1228

21.51518.588.516.51283.51865نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةابو بكر محمد سطوحى ابو بكر1229

201513.57.5815.51074105.55.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد ابوغنيمه محمد عبدالوهاب1230

3624.5201314.527.519.5127.51278.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد اشرف ابراهيم محمد1231

39.528.52015153019.5137.51368.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد اشرف احمد زكي1232

37.5302015153020137.5198.58نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد اشرف منسى ابراهيم1233

39.529.520151530201391867نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد السيد عيد عبدالحميد1234

2015154.510.5151075105.56نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد جمال ابراهيم امبابى1235

361918.514142813.51151768نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد جمال عبدهللا احمد1236

2015107.57.51510701855نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد جمال فتحى عبدالحكيم1237

9910.54.53.58541.535.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد جمال محروس بيومي1238

37222011.51425.518.51231675.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد جميل محمد حسين1239

3929.52015153020138.52085.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد حسام محمد قاسم1240



34.518208152316.51121755نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد خالد فتحى فضل1241

201517.57.511.5191081.51655نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد خلف محمد محمد1242

2015157.57.51510751055نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد ربيع حسن علي1243

201514.58.57.5161075.51255نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد ربيع رمضان محمد1244

54554.59.5326.5112.54نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد رضا احمد محمد1245

3.5نصف2.52.54.53.58215.514نصفنظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد رضا سعد عدلي1246

28.5151087.515.510791655نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد رضا فتحى زكى1247

31.51510108181084.51765نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد رمضان ابراهيم عدوى1248

36.525191112.523.518.5122.5176.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد رمضان حمدى عبدالسالم1249

35.51718.511.51122.518111.51665نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد رمضان محمد زكى1250

38.526201510.525.519.5129.51855نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد سعد ابو سريع محمد1251

23.51516.513.5821.513.5901055نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد صالح صابر عبداللطيف1252

38302014.514.52918.5135.5175.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد عاشور احمد عبدالحكيم1253

34.524.511.513112419113.5195.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد عامر محمد محمد1254

161231.5صفر2.53253.58.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد محمد جابر محمد1255

3317.515.5981710931455نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد محمد عبدهللا السيد1256

28.515167.57.5151084.51555نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد محمد كامل محمد1257

28.5145.54نصف834.557.512.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد محمود معوض عثمان1258

4024.519.51414.528.520132.51955نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد منصور ابراهيم محمد1259

392217.51311.524.5191221655نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةادهم ابراهيم عبدالواحد عبدالوهاب1260

25.515101010.520.510811455نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةادهم عاشور عرابى عبدالحكيم1261

5نصف9.510صفر3واحد1.52واحد4نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةادهم نبيل شمس الدين محمود1262

431254نصف18.5745.57.513نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةادهم نور الدين محمد محمد1263

151155صفر2.54.57واحد3.53.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاسالم بدوى زكى السيد1264

واحد36.592.5صفر1425.57.57.515نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاسالم جمال عبدالتواب صابر1265

واحد3393صفر105.557.5512.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاسالم شعبان على ياسر1266

19.533.51.5صفر2.5534.54.59نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاسالم كمال محمد عبدالعزيز1267

27151087.515.51077.51355نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةالحسين ابراهيم عبدالواحد عبدالوهاب1268

4029.5201514.529.520139167.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةالحسين سعيد ابراهيم احمد1269

372417.51211.523.517.5119.5135.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةانس جمال محمد السيد1270

281515.59.51120.51796106.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةانس عصام الدين احمد حسن1271

201515.57.57.51515.581106.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةحازم صالح موسى عبدالعزيز1272

392820151429201361755نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةحازم محمد سليمان احمد1273

غغصفر7غصفرغغغغ7نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةحجازى صالح حجازى صالح1274

291516.59.59.5191190.5145.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةحسام احمد محمد محمود1275



1.5واحد1911صفر342.54.559.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةحسام سعيد محمد احمد1276

2615107.57.51510761055نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةحسام وائل محمد حسين1277

2015107.57.5151070115.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةحسن رمضان حسن محمود1278

2815107.57.51510781055نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةحسن عبدالوهاب محمد احمد1279

291512.57.57.5151081.51055نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةحسن محمد رجب عزيز1280

2015117.57.51510711455نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةحماده محمد عبدالقادر عبدالستار1281

2015107.57.51510701155نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةحمدى رضا حمدى احمد1282

35201912.51325.518.51181555نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةخالد حجاج عاشور ابراهيم1283

37.528.518.515153020134.5175.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةخالد ربيع محمد احمد1284

40292013.51528.519.51371965نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةخالد رمضان عطيه عبدالعزيز1285

3417.517.58.51220.517.5107115.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةحسين عبدالوهاب محمد احمد1286

40292014.51529.520138.51865نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةرامى شعبان عبدالباسط جاد1287

2015151110.521.51081.51455نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةرامى مصطفى محمد عبدالسالم1288

2015129.57.51711.575.5145.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةرضا عبدالكبير ابوغنيمه احمد1289

69.51284121049.51355نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةرضا محمد احمد حسين1290

3620.52010.512.52320119.51665نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةزياد عادل رجب عبدالحميد1291

211515.597.516.512.580.51055نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةزياد محمد محمد عيد عبدالسالم1292

20.51514.58.57.51611771255نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةسعد احمد سعد محمد1293

6.55107.5512.51.535.5652.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةسيد رمضان سيف النصر عباس1294

2015118.57.51610.572.5145.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةسيد محمد مبروك ايوب1295

18.5635صفر44.52.534.57.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةشريف صابر راضى عبدالوهاب1296

3222.52011132418.51171855.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةشهاب محمود محمد عبدالوهاب1297

37.52119.510.51222.517.5118196.55.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةطارق محمد شحات حسن1298

2015107.57.51510701455نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةطه خالد محمد رجب1299

546.555105.5311033.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةطه عبدالوهاب ربيع محمد1300

23.519107.57.5151077.51656نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعادل شعبان سعد على1301

26161097.516.51078.51555نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعاصم احمد ابراهيم علي1302

4029.52014.51529.5201391155نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعامر محمد رشاد زايد1303

421035صفر4.515107.5512.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالحكيم جمال عبدالحكيم عبدالمحسن1304

221514.5107.517.510791275نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالحكيم حجازى عبدالحكيم ابراهيم1305

39.5965واحد8.55.5137.5411.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالرحمن احمد خميس ابراهيم1306

29.5955صفر5.5767.53.511نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالرحمن احمد عبدالحميد عبدالوهاب1307

403019.512152720136.51975نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالرحمن احمد محمود جاب هللا1308

921184122.536.51275نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالرحمن حجاج عبدهللا محمد1309

34.5151913.513.52717112.51875.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالرحمن ربيع رمضان محمد1310



201510108181073765نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالرحمن ربيع فتحى احمد1311

5.5467.53.5113.530762نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالرحمن رضا السيد محمد1312

47.5555واحد91510.57.54.512نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالرحمن رمضان عبدالعاطى بيومي1313

38.5201612.51224.5161151765نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالرحمن عالء رمضان محمد1314

21.515107.57.5151071.5755نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالرحمن محمد احمد محمد1315

5واحد249واحد6.5625.538.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالرحمن محمد حسن احمد1316

38.529.519.512.511.52416.51281055نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالرحمن محمد عبدهللا محمود1317

37.51718.5127.519.515.51081255نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالرحمن محمود فتحى ذكى1318

36.517.520137.520.518.51131655نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالرحمن محمود محمد حلمى محمد1319

3922.52014.51125.519.5126.5186.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالرحمن ناجح ابو العزايم محمد1320

27.515148.57.5161183.51055نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالرحمن ناجح حمدى احمد1321

40302014.51529.519.51391255نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالرحمن نصر على الجبلى1322

2820158.5917.51090.5176.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالعزيز احمد عبدالعزيز محمد حسن1323

24151187.515.51075.51755نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالوهاب حسام الدين احمد حسين1324

2015101010.520.513.5791055نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالوهاب محمد ربيع محمد1325

38.529.520141529201371636نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعبدالوهاب نادى عبدالوهاب السيد1326

2015107.57.51511711056نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعالء صبحى عبدالعظيم عبدالسالم1327

38.5292014.514.52919.51361755نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعلى جمال محمد محمد1328

201510.57.5815.510711055نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعلى رضا محمد حسين1329

983.55.54.5105.536453نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعلى عبدالغنى عبدالظاهر محمد1330

32.51512.57.57.51510.585.5106.56نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعمر ابراهيم عبدالستار ابراهيم1331

39.52612.57.51017.514.5110106.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعمر بالل عبدالصبور محمد1332

31.515107.58.51612.5851055نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعمر جمعه محمد احمد1333

40.51132.5نصف14.51532.557.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعمر راسخ محمد محمد1334

7131.54482.532123.51.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعمر عصام عبدالحى امين1335

35.5251213.51225.5191171765نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعمر عيد محمود محمد1336

10.541055101347.5933.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعمر عيد نبيل على1337

2015107.57.51510701155نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعمر عيسى راتب عبدالباقى1338

39.529.519.515153018.51371755نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعمر محمد عبداللطيف علي1339

6311.55.57.5131043.5156.53نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعمر معوض محمد على1340

39.529.52014.51529.520138.51575نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعمرو احمد ربيع احمد1341

251513.597.516.517.587.51665نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعمرو احمد لبيب عبدالوهاب1342

331516.5881615.5961657نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعمرو احمد محمد محمد1343

2916107.57.51511.581.51665نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعمرو حجازى جابر شعبان1344

16.51524.52.57949.51435نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعمرو خالد محمد ابراهيم1345



403020151530201402077نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعمرو عوض شعبان حليم1346

116.55.57.54.5121.536.51275نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةعيد رمضان رجب محمد1347

30166.51.5نصف1353.53.54.58نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةفارس حسن عزيز محمد1348

7534266.527.5123.51.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةفارس ربيع محمد احمد1349

15.5931.5صفر33243.57.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةفارس عيد جمال كيالنى1350

2715117.5916.511.5811755نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةفارس محمد على حسن1351

واحد2.51.542.513.5102.5واحد33نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةفاروق صابر عبدالمنعم محمد1352

12.56.5544.58.54.53722.53.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةكرم سالم عدوى خليفه1353

3717.51812.513.52617.51161655نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةكريم احمد صبرى حسين1354

201512.57.57.5151072.5165.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةكريم احمد عبدالسالم محمود1355

13.593.545910451053نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةكريم جمال جمعه مهنى1356

2015107.57.51510701455نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةكريم خالد جمال عبدالوهاب1357

1.52.51020942.5واحد3.522نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةكريم ربيع زكى السيد1358

5.56.54246103232.52.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةكريم ربيع عيد محمد1359

10.57.55.52.54.574.535102.52.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةكريم رضا زكى محمد1360

15.5732.546.53.535.5115.52.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةكريم سامى محمد كامل1361

9.5537.53.511230.593.53نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةكريم سعيد محمد احمد1362

20.515107.57.5151171.59.55.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةكريم صالح سعيد عبدالفتاح1363

26.515108.57.5161077.51665نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةكريم عيد السيد احمد1364

2415107.57.51510.574.51165نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةكمال عبدالعظيم محمد عبدالحميد1365

312712910.519.514103.51565نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمؤمن اسالم كامل سليم1366

3826.519.51413.527.517.5129135.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمؤمن سامح كمال الدين احمد1367

3925.51714.513.52816.51261455نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمازن ربيع احمد عبدالسالم1368

168.55117.518.51.549.573.52نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد احمد محمد عبدالسالم1369

2215107.57.51510.572.51155نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد احمد هاشم محمد1370

168354.59.5440.5953نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد اسماعيل حسنى عبود1371

382915.51312.525.518126165.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد اكرم محمد بكري1372

3421.514.513.59.52317.5110.51555نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد انور محمد التلب محمد1373

362015.587.515.515.5102.51465نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد جمال الدين ابو العزايم محمد1374

157.527.57.5151.541845نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد جمال محمد رمضان1375

5283.53صفر20.5151.57.57.515نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد جمال محمد محمود1376

24.5104.53.5صفر12.542336نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد حسين محمد حسين1377

44.58.55.531743نصف106.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد خالد راضى رشاد1378

35301213.51326.515118.5165.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد ذكى عبدالقادر ذكى1379

1871.57.53.511340.5126.53نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد ربيع ابراهيم حسين1380



2185.53.5صفر23.537.5512.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد ربيع محمد حسن1381

17.5853.5صفر6واحد54.525نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد ربيع محمد عبدالسالم1382

1962.53صفر521.57.5310.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد رجب احمد مخلوف1383

332816.59.51120.5181161456.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد رجب جاد الرب حسن1384

31.52219107.517.515105145.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد رجب عبدالرازق عبدالفتاح1385

22.51052.5واحد47.53437نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد رجب محمد احمد1386

7654371.526.51145نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد رجب محمد محمد1387

372219.513.51326.5151201965.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد رضا عبدالتواب صابر1388

31.51914.587.515.513.594965نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد رضا محمد رجب1389

2015107.57.51511.571.51155نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد رضا مخلوف حسن1390

10155.54.53.586.5451255نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد رمضان ربيع رمضان1391

32.524107.57.51513.5951155نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد رمضان ربيع محمد1392

23.515107.57.5151275.5135.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد رمضان رجب عبدالفضيل1393

18.58.563.536.55.5451755نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد رمضان عبدالنبى حبيب1394

137.554.526.57391143.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد رمضان على محمد1395

2.53.51.532.55.54.517.5663.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد سامى عبدالعظيم حسين1396

2.5واحد75.52.532.55.5525.513نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد شعبان محمد رجب عبدالجواد1397

34.525199.51322.518119155.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد شعبان محمد مختار1398

28.521.5167.57.5151293165.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد صادق جابر عبدالجواد1399

86.510551010.545553.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد عابد شامخ عباس1400

715.5105611346.5135.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد عبدهللا محمد محمد1401

331.5231263.5صفر7.592نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد عدلى محمد عبدالوهاب1402

20113.53واحد34.57.5واحد6.54نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد عوض حسن علي1403

1.57.594.546.51255واحد1616نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد عيد سالمه طايع1404

2015107.57.5151070125.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد عيد فهمى محمد1405

2815.5111012221389.51665نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد فولى رجب حسن1406

9.57237.510.54.533.51265نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد محمود احمد فتح الباب1407

2015107.57.51510701255نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد محمود ذكى محمد1408

32151510112112.595.51765نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد نصر السيد محمود1409

351816.511.511.52318110.51855.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد نور الدين احمد محمد1410

36272014152919131196.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد وفيق محمد كامل1411

36261714.51529.518126.51755نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمود احمد عبداللطيف على1412

38272013.513.52719.5131.51775نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمود جمال ضاحى عباس1413

3517.52012.51123.514.5110.51965نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمود راضى عبدالحميد عبدالوهاب1414

38.527.52015153019.5135.5196.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمود ربيع محروس بيومى1415



28.5211813.51528.518.5114.51765نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمود رضا رجب حسن1416

9.535.57.57.51510431253.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمود رمضان قاسم احمد1417

27.51512.57.57.5151282146.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمود سعيد محمود محمد1418

25.519105.510.5161080.51665نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمود صابر فؤاد محمد1419

201516.55.59.51511.5781355نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمود عصام رجب مرسى1420

3015108.57.5161081146.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمود فتحى محمود ابراهيم1421

2015107.57.51510701355نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمود محمد سيد جاب هللا1422

3115107.57.51510811355نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمود محمد كامل مرسى1423

40301915153018.5137.51875نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمود محمد مخلوف قاسم1424

6565.57.5133.533.51653نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمود هانى شعبان عبدالوهاب1425

3623171213.525.519120.5186.56نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمروان ربيع ضاحى عباس1426

34.52918.51414.528.518128.5196.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمروان رضا خلف عبدالعظيم1427

2715108122010.582.51555نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمصطفى ابوالدهب جمال محمد1428

26.51061.5صفر4.58.51.57.54.512نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمصطفى احمد عبدالحكيم محمد1429

7.5847.57.5151044.51071.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمصطفى احمد عيد محمد1430

32.521.513.589.517.513.598.51465نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمصطفى احمد محمد عبدالحكيم1431

32.515.518.51110.521.516104185.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمصطفى جمعه محمد احمد1432

33.5181910112116107.5125.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمصطفى حافظ حسن مصطفى1433

5.56.523.5811.54.530105.53نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمصطفى حجازى ابراهيم محمود1434

2015107.57.5151070155.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمصطفى رجب ربيع رمضان1435

2015107.5916.51071.51265نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمصطفى سالم محمد رمضان1436

2015107.57.5151070145.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمصطفى صابر محمد عثمان1437

78.55.55.57.5131.535.51752نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمصطفى صالح رجب هنداوي1438

36.526.51614132718.5124.51975نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمصطفى عايد محمد محمد1439

21151387151276196.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمصطفى عصام السيد عبدهللا1440

4030201514.529.519138.51966.5نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمصطفى عالء فؤاد احمد1441

35.522.51914.51529.519125.5206.56نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمصطفى عمران مصطفى عمران1442

26.515167.511.5191086.51955نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمصطفى عيد عبدالحميد عبدالوهاب1443

2917.516.57.512.52010932055نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمصطفى محمد رضا عبدالحكيم1444

3117.517.59.511.5211299185.55نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمصطفى هشام محمد ربيع عجمي1445

32.518.518.59.5817.5131001955نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمعاذ سامح كمال الدين احمد1446

401722.5نصف148.5102.54.57نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمعتصم محمد معتصم فهمى1447

201510.57.57.5151070.51455نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةميالد عماد كمال مقار1448

2315117.57.51510741555نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمينا سامح ميالد نجيب1449

33.5182.51.5نصف136.54.53.55.59نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةهيثم رجب مخلوف احمد1450



23.51517.57.5815.51081.52065نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةوليد صالح سعد عبداللطيف1451

2015117.5815.51071.51975نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةياسر رضا فتحى محمد1452

27161698.517.51288.51875نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةيحيى حجازى حليم محمد1453

37.51616.58.510.519121011775نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةيوسف اشرف صادق رياض1454

231516.57.59.5171081.51875نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةيوسف ايمن رجب عبدالوهاب1455

39302013.51528.519.51371975نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةيوسف جمال صالح موسى1456

341918810.518.510.51001875نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةيوسف جمال فتحى محمد1457

31.515207.58.5161092.51875نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةيوسف ربيع عبدالنبى حبيب1458

40212011.51425.515121.5197.57نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةيوسف رجب زكى احمد1459

3715209.51221.515108.51977نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةيوسف رضا حسن محمد جابر1460

351618.511122318.51112075نظامي( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةيوسف رضا عرفات محمود1461

201714.57.510.5181079.51855نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةابتسام صبحى عبدهللا محمود1462

38.5241914142819128.51975.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةاحالم قرنى عبدالحميد سعيد1463

22.52014.5108.518.51085.51975.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةاسماء عبدالنبى زكى عثمان1464

25.51917.59.57.51711.590.5207.55نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةاسماء عيد عبدالرحمن عرابى1465

221516.57.5815.510792075نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةاسماء محروس عبدهللا محمود1466

2015157.57.5151075196.55نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةاالء وحيد محمد جهمى1467

21.517.5147.57.51511.579.52075نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةامنيه حسانين عقباوى حسانين1468

232015.588.516.510852075نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةامنيه حماده ابوغنيمه عبدالناصر1469

30.515.5177.59.51710902075نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةامنيه عبدالوهاب حافظ عبدالوهاب1470

39.521161012.522.513.5112.52075.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةاميره احمد محمد عبدالعظيم1471

34.520.51899.518.511.51032075.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةايمان ابراهيم السيد احمد1472

39.52618.511.5920.515119.51975نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةايمان خلف ناجح عبدالفتاح1473

2015117.57.51510711775نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةايمان محمد فؤاد حسن1474

3519168.58.51712.599.52075نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةايه احمد محمد عبدالعظيم1475

2415157.57.51510.579.5177.55نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةحسناء عيد غريانى عبدالحكيم1476

2018.513.57.57.51511.578.51975نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةحنان نجاتى حسين عبدالجواد1477

2821167.5815.511.5922075نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةداليا صبحى عيد محمد1478

2021.515.57.5815.510.5832075نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةدعاء حمدى خيرى عبدالوهاب1479

202016.57.58.5161082.51975.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةدعاء صبحى عبدهللا محمود1480

33.523201112.523.512.5112.51875نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةراندا رفعت هارون ابراهيم1481

2017.517.59.51019.51084.52075نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةرانيا محمد ربيع عبدالوهاب1482

2015157.5815.51075.51955نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةرانيا نبيل محمد عبدالوهاب1483

31.521177.58.5161095.5207.55نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةرحاب ربيع مصطفى محمد1484

67.5103.558.55371876.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةرحمه سعيد عبدالوهاب محمود1485



201916.57.51017.510831985نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةرضوه ربيع محمد قطب1486

29.519.517.58.59.5181094.52075نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةرنا طارق مكرم على1487

34.52219.51112.523.513.51132075نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةرنا نور فتحى حسن1488

201719.57.59.5171083.51975نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةزينب رضا عبدالحميد محمد1489

37.522209.51322.511.5113.52075نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةزينب رمضان عبدالحميد على1490

2021.516.5991810861975نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةساره مختار عبدالحميد عبدالوهاب1491

2621.517.59112010952076نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةسهام صابر شعبان عبدالحكيم1492

35.521171010.520.5101042085نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةشاهنده عبدالحميد مصطفى حسين1493

322116.511102112.51032075نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةشروق منير محمد محمد1494

9.59108.57.5164.549205.53.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةشرين عبدربه قطب عبدربه1495

29.51819.511.59.521121002075نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةشهد نور عبدهللا عبدالعظيم1496

3519.519.59.59.51910103208.55نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةشيماء شعبان محمد ابراهيم1497

2.52.532.54.573.518.51953نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةفاطمه رضه عبدالمقصود محمد1498

202018991810861985نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةفاطمه طارق حلمى توفيق1499

38.524.518.514.51428.5191292085نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةفاطمه منصور كامل زيادى1500

24.515107.57.5151074.5186.55نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةكلثوم فتحى عبدالحليم محمد1501

3619191292120115206.55.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمروه عادل مصطفى شاكر1502

3517147.57.51511921575نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمريم صالح اسكندر صالح1503

37.518207.59.51718110.52075نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةملك حجاج معوض حسن1504

38.5241913142718.51272077.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةملك صابر على عبدهللا1505

15.56337.510.53.538.5164.52.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةملك غزال حسن احمد1506

37.5152010102018.51112056نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةملك فايز رشدى محمد1507

2015107.57.51510701865نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمنه احمد ابوفاخره ابراهيم1508

2015107.57.51510701965نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمنى محمد عيد شاكر1509

3216167.57.51512.591.51955نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمياده على محمد على1510

3115177.5815.51492.52075نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةنور هان شاكر السيد شاكر1511

30.515127.51017.510.585.51965نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةنورهان احمد عبدالوهاب محمود1512

3719127.59.51712971775نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةنورهان ربيع غريانى عبدالحكيم1513

31.517147.59.5171089.51775نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةوفاء محمد كمال رمضان1514

2919117.57.5151084206.55نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةوالء ابراهيم ممدوح ابراهيم1515

2619157.5916.51187.5185.55نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةياسمين حماد يوسف عبدالجواد1516

231516510151180166.55نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةابراهيم محمد احمد محمد1517

23.518177.5916.512.587.52055نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةابراهيم محمود ابر اهيم محمود1518

21.515107.57.5151172.51755نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةاحمد ابراهيم سليمان ابراهيم1519

38251910.512.52318.5123.51867نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةاحمد عزت نجدى عبدالوهاب1520



2516107.57.51510761475نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةاحمد محمد عبدالواحد احمد1521

25151197.516.51077.51375نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةاسامه عاطف محمد محمود1522

2015108.57.51610711175نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةاسحق ميالد اسحق ابراهيم1523

201510107.517.51072.51566نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةاسالم حجاج قرنى محمد1524

23151097.516.51074.51875.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةاسالم حماده زغلول محمد1525

35.5171197.516.512921676.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةاسالم محمد بدوى السيد1526

9443471034136.55نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةحازم محمود عبدالوهاب عبدالحفيظ1527

31.5171510.51020.513.597.51676.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةحسام احمد ابوفاخره ابراهيم1528

2920149.59.51912.594.51876نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةحسام عيد قرنى محمد1529

29.516158.5816.511.588.51876.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةحسانين فتحى محمد عبدالوهاب1530

2015107.57.51510701876.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةحسن فهدى ابراهيم مصطفى1531

2416128.57.51612801777نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةحسن محمد فتحى حسين1532

3015159.5817.51592.51876نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةحسين سالم ابراهيم على1533

151255واحد448واحد5صفرنظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةخالد جوده رحيم محمد1534

33.516147.58.5161493.51975.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةطارق نبيل ممدوح زايد1535

2015127.57.51510722076نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةعبدالرحمن احمد توفيق محمود1536

2015137.57.51510731966.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةعبدالرحمن احمد حسين عبدالوهاب1537

2715157.57.51510821976.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةعبدالرحمن اشرف مصطفى شاكر1538

31.516148.57.5161087.51976نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةعبدالرحمن حمدى حسين على1539

13.5547.54.5121044.51875نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةعبدالرحمن عبدالصمد محمد عبدالصمد1540

12.5765491044.5176.56.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةعبدالرحمن محمد صابر حسن1541

35152097.516.520106.51556نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةعبدالعظيم محمد عبدالعظيم محمد1542

12337.55.51310411265.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةعبدالغنى فراج عبدالقوى عبدالغنى1543

15427.5411.51042.51075نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةعبدهللا محمد عبدالحميد محمود1544

20151097.516.51576.51275.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةعلى حسين على عبدالصمد1545

31151010.57.51816901675.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةعلى محمد منير محمد1546

14337.5512.51042.51266نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةكريم خميس محمد قطب1547

10647.54.512436125.55نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمؤمن ربيع خلف رمضان1548

30.515137.57.5151689.51475.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمحمد احمد محمد محمد1549

12.5327.51.591036.51055نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمحمد بحر حافظ عبدالوهاب1550

7.5310.51032.592.55.5صفر84نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمحمد حجاج زكى عثمان1551

4.54.5910281056صفرواحد8نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمحمد حمدى ابراهيم ابراهيم1552

81238965نصف7.5واحد116نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمحمد طه محمد عبدالوهاب1553

381517107.517.518105.5156.56.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمحمد عبدالرحمن معوض عبدالحميد1554

8.5427.5411.51440106.55نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمحمد عبدالغنى عبدالقوى عبدالغني1555



2015107.57.51516.576.51085نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمحمد عبدهللا شعبان عبدالحكيم1556

81037385نصف9737.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمحمد عصام السيد احمد1557

29181111.57.51916.593.5178.57نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمحمد على عبدالحليم محمد1558

4.5334.57.5121032.5166.55.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمحمد عيد رجب حسين1559

1.5537.5512.51032585نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمحمد كامل احمد حسين1560

8.5327.57.5151038.5955نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمحمد محمود توفيق محمود1561

2715107.57.51510771665.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمحمد مرسى عقباوى حسانين1562

634551010331365.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمحمد معوض السيد حسن1563

3315147.59.51717.596.51576نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمحمود اشرف محمد كمال السيد1564

34151388.516.51896.51785.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمحمود عزت مصطفى محمود1565

3453.58.51026.5465واحدنظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمحمود عصام السيد احمد1566

14.5457.57.5151048.5137.55.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمحمود محمد حسن خليل1567

3.54.581020106.55واحدواحدصفرنظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمصطفى عبدالمنجى سرور امين1568

331515109.519.51799.51977نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمصطفى كامل محمد سليمان1569

13.5354.57.5121043.51465.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةمعتصم ناصر صالح عبدالكريم1570

23.515107.57.51511.5751555نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةنادر عيد عبدالحميد عبدالجواد1571

27.515107.57.51510.5781686نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةهادى محمد قرنى محمد1572

2615117.57.51510.577.51576نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةهشام احمد عبدهللا عبدالعظيم1573

2015107.57.51514741375.5نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةهشام سليم عبدالوهاب محمود1574

2.5437.57.5151034.51035نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةهيثم عوض حسين عبدالوهاب1575

7.53.5111025845واحدواحد2نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةوليد ربيع رجب حسين1576

4.57.51212.535.51155.5واحد64نظاميمحمد لملوم االعداديهالعدوةيوسف طارق ابراهيم مصطفى1577

2015107.57.51510.570.5156.56.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاحالم رمضان محمد عبدالغني1578

2015137.57.51511.574.5157.56.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاسراء رضا سعد حسن1579

6.541057.512.55381456.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاسماء رجب نعاس محمود1580

1071045910461187نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاسماء طه فتحى مرسي1581

1271055.510.5443.51596نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاسماء عبدالرؤف عبدهللا ابراهيم1582

9.56107.5512.54.542.51586.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاسماء عبدهللا عبدالواحد حموده1583

11.58107.57.5154.549147.56.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاالء حسن احمد حسن1584

201511881611731986.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاالء ربيع حمدى عبدهللا1585

26.515127.57.51511.580177.57نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاالء عبدربه عبدهللا ابراهيم1586

2015117.5916.51072.51586.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةالفت رضا خميس فتح الباب1587

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاميره فولى كامل عبدالحواد1588

13.57653.58.5540167.56نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةانتصار رجب مصطفى عطيه1589

36.5281814142820130.5187.56.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةانجى عصام ميالد سليمان1590



83103.547.51038.51366.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةايمان ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم1591

7.5757.55.513335.597.56نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةايمان قذافى شوبك محمد1592

20151210.57.51814.579.5187.56.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةايمان موسى سليمان صالح1593

201510981712741686.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةايمان وليد نعيم خليل1594

30151410.58.51911.589.51786.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةجاكلين ميالد صموائيل انور1595

20151287.515.512.5751586.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةجميله فايز محمد السيد1596

3222189101917.5108.51886.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةحليمه عاشور جمعه توفيق1597

13.56107.57.5153.5481686.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةخديجه خلف فاروق شامخ1598

2415178.59.51813.587.5177.56.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةداليا طلعت على اسماعيل1599

23.5117.57نصف6624.54.59نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةدعاء على راضى على1600

12555.5611.5235.51666نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةرضوى صالح السيد صالح1601

35.51487.5واحد10956.5410.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةسحر حميده عبدالغنى عبدالعظيم1602

2015107.57.51510701488نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةسعاد احمد على احمد1603

3017.510.513.57.5211089147.59نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةسماح حمدى ميهوب مهدى1604

362410.5118.519.5131031579نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةسماح عبدالسالم عيد عبدالستار1605

2715107.57.51510771679نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةسماح غريانى عقيله ناجى1606

6154.57.54.512239.5117.58نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةسميه حجاج محمد عبدهللا1607

2015107.57.51510701278نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةسها خضر مصطفى حسن1608

29151010.58.51910831479نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةسهام حمدى راضى على1609

34.516108.5917.5108814.57.58.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةسيده حسين عبدالمنعم عبدالسالم1610

3524.51011.51021.510101186.58.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةشرين بولس عبدالمسيح السيد1611

20151087151070127.59نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةشيماء مكايد جمعه حسن1612

2015107.57.51510701568نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةصديقه متحد عوض يعقوب1613

32.51168واحد118255.510.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعزه عبدهللا عبدالواحد حموده1614

128.53.55.54.5102361057نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعفاف محمد محروس فتح الباب1615

2015107.57.5151070155.58نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعال رضا جمعه عطيه1616

2015107.57.5151070105.57.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعلياء عادل ابراهيم عيد1617

16154.57.5512.51.549.51367.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعند خالد محمد احمد1618

2815108.57.5161079155.58نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةغاده رجب عيسى حسن1619

178.56.553.58.5242.5176.58نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةغاده عبدالجليل عوض عبدالجليل1620

2015106.5915.51070.5146.58نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةفاتن عبدهللا فايز ضيف هللا1621

107107.5310.53.54175.57.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةفاطمه نجيب حسين دسوقى1622

201511.57.57.5151071.51568نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةفاطمه وحيد شحاته صابر1623

56.5واحد6447.5411.5227.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةفتحيه ابراهيم عبدالوهاب احمد1624

3726.51710.57.51816.5115176.58نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةفرحه حمدى عزيز على1625



201510991810731678نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةفرحه عيد عوض يعقوب1626

105.5552.57.5230116.56.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةفرحه فرج قاسم جبر1627

2015107.57.5151070156.57نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةكوثر طالس ناجى طالس1628

201510.57.57.5151070.51378نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةلبنى رمضان ناجى ضيف هللا1629

23151497.516.51280.5177.58نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمادونا اميل ولسن فهيم1630

372518.511.51324.5191241778نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمارينا امير رفعت راغب1631

20151612.57.52010.581.51978نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمرفت حنا فوزى حنا1632

2016.5118.57.5161073.5166.56.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمريانا ابراهيم رمزى ابراهيم1633

20151087.515.51070.51678نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمريم سامح شحاته عطيه1634

231511.597.516.512781777.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمريم سامح ميخائيل حنا1635

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمريم ضيف فرجانى المنبي1636

201510961510701857.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمريم ليشع صدقى عياد1637

3022.516.511122319111166.56.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةملك صالح على عبدالمولى1638

231514.587151077.5166.58نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمها شعبان عبدالقادر احمد1639

2919.517.514.57.52212.5100.51867نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةميرنا هنرى نظير راغب1640

3929.518.514.51428.520135.5205.57نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةناردين سمير فؤاد ناشد1641

191157واحد38.51.53.51.55نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةناديه جمعه فتحى حامد1642

2015107.57.51510701565.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةناديه عطيه مكرم صادق1643

2016.510.57.57.51510721276نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةنجوى ابراهيم ناجى عبدالسالم1644

2015107.57.51510701875.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةنجوى صالح شقلوب مهدى1645

2015105.59.51510701475.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةنورهان حجازى انور حسن1646

2015.511.57.57.5151072186.55.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةهاجر ضيف هللا على ضيف هللا1647

3421.5181091912104.51975.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةهاجر معتصم محمود ديهوم1648

201510.578151070.51575نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةهبه عبدالعزيز كليب عبدالعزيز1649

37251810.510.521201211975.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةهبه ناصر سليمان ابوزيد1650

1315103.52.561.545.51755.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةهدى مهدى صالح مهدي1651

2617157.57.5151083186.56.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةوداد جمعه شحاته عبدالحليم1652

2015157.57.51510751666نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةورده عيد محروس فتح الباب1653

3415.51810.57.51814.51001676نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةياسمين صابر عربيد عبدالكريم1654

2015105101510701776نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةابانوب صالح بشرى عبدالشهيد1655

10564.526.51.5291055نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةابراهيم حمدى عيد ابراهيم1656

1416103.53.571.548.51466نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةابراهيم شاهين حاتم شاهين1657

2015107.57.51510701675نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةابراهيم عبدهللا ناجى عبدالسالم1658

66.51044.58.54351375.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاحمد جوده راضى ابراهيم1659

211616.51211231086.51685.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاحمد سنوسى عوده سنوسى1660



2015137.57.51510731765نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاحمد سيد على اسماعيل1661

138107.5512.51.5451065.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاحمد صابر كامل محمد1662

2215117.57.51510731675نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاحمد طه عاشور محمد1663

2015127.57.51510721575نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاحمد عادل حسن فتح الباب1664

251514871512.581.51586نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاحمد عيد محمد محمد1665

2015107.57.51510701285.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاحمد فرج على ضيف هللا1666

201511.57.57.5151071.51585.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاحمد فولى كامل عبدالجواد1667

20151197.516.51072.51576نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاحمد مناصير محمد طوير1668

2015107.57.51510701055نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاحمد منصور ابراهيم يوسف1669

169107.52.5104.549.51166.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاسامه خالد محمد احمد1670

145.5117.55.513548.51586نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاسامه محمد العابد قرنى1671

201510.57.57.5151070.51585نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاسالم حسنى العبدحفنى1672

2018.512.57.57.51510761875نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةامين منير نادى كامل1673

108107.5512.54.5451175نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةبدر سالم محمد عقاب1674

201510971610711765نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةبشوى رفعت ابراهيم حنا1675

271513.59.5918.512.586.51885.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةبهاء احمد حسنى على1676

201510.57.57.5151070.51865نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةبيتر سامى راجى عبدالشهيد1677

3930201513.528.519.51372076نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةبيشوى نسيم تعلب رسيم1678

1115105384.548.5965.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةجمعه عرفات جمعه مسعود1679

3415.517.512.51325.516108.51765.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةحامد عبدالكريم حامد فرج1680

2915137.51017.514.5891876نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةحسن شرقاوى محمود حسن1681

2315147.5916.51078.51475.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةخالد ربيع سعد عبدالهادى1682

271510.57.5815.511791285.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةخالد فرج صالح محمد1683

62.52.54.559.51030.5875.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةخالد كمال محمد عبدالغنى1684

2015107.57.51512.572.51265.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةرامى سليمان عيسى سليمان1685

2015107.57.51510701475نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةرضا حامد على عبدالحى1686

67.51055.510.510441155نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةرضا حجاج محمد محمد1687

201510781510701855.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةرضا صالح ابراهيم عبدالحفيظ1688

79103.55.5910451576.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةرمضان عفيفى عاشور هريدى1689

1173.555101041.51555نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةرياض رضا رياض حبيب1690

56103361037776نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةسعد عيد حسبن مفتاح1691

2921.513.51211.523.514101.51476.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةسعيد عبدهللا قطب محمد1692

201511.57.57.5151071.51776نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةسلطان عبدالجواد السعدى ابراهيم1693

166.567.58.5164.5491375نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةشريف مجدى صالح بشرى1694

13754.55.51010451565نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةشعبان عالء قاسم جبر1695



281517.57.51118.512.591.51566.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةطاهر عيد محمد السيد1696

201516.57.57.5151177.51456.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعامر عبدالجواد عبدالرازق عبدالجيد1697

321516781514.592.51965.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعبدالرحمن ايمن خميس ابراهيم1698

127103.56.51010491956نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعبدالرحمن ربيع محمود محمد1699

2115107.57.51510711266.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعبدالكريم خطاب على ضيف هللا1700

21.515188.5816.511.582.5165.58نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعبدهللا خلف عبدالمحسن عبدالوهاب1701

3524.5209.512.52220121.51687نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعبدهللا محمد عبدهللا محمد1702

34.516.51810.51121.519.51101287نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعبدهللا مشرى عبدهللا مبروك1703

201512891714781377نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعبدالمسيح رفعت عزيز صالح1704

3015177.51118.51898.51676نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعبدالمسيح متى عبدالمسيح السيد1705

2115137.5916.51681.51165.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعزت عادل عياد ابراهيم1706

3115158.51018.51998.51787نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعالء ربيع خميس معتمد1707

2015117.57.51510711385.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعلى حسن على احمد1708

104.5107.57.515241.51276.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعماد عبدالمسيح جاد الرب شحاته1709

2015107.57.51510701085نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعمر صالح حاتم شاهين1710

2015147.58.51613.578.51587نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعيسى محمد عيسى حسن1711

47.51045.59.510.541.51285.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةفادى عماد اسحق حنا1712

2015127.57.5151072765نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةفارس طارق محمد محمد1713

32.516.5168.510.51910941677نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةفراج مالزم ناجى غيته1714

2015117.57.51510711276نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةكريم رجب سعيد عوض1715

6.57.557.5512.5435.51255نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةكريم عبدالعظيم السعدى ابراهيم1716

23.515178111911.5861377نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةكريم وليد سعد اسليمان1717

2015107.57.51510701577نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةكيرلس رضا جاد الرب شحاته1718

2015107.57.51510701265.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةكيرلس رضا نصيف عبدالشهيد1719

36.524.5171311.524.518.51211686نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمجدى ابراهيم محروس شاكر1720

48.51085131045.51076نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحسن عيد عبدالفتاح ابراهيم1721

7.56.577.53.511104276.56.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحمد احمد محمود كامل1722

2015117.5815.51071.567.56.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحمد تايب عيد نايض1723

11677.5411.5439.5655نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحمد جمال السيد ابراهيم1724

342117131124181141766نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحمد حجاج جمعه توفيق1725

201516119201384186.55.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحمد رجب جالل حسن1726

87.5247.511.510391065.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحمد رجب محمد السيد1727

20151410.57.51812.579.5107.55.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحمد رمضان كامل زكي1728

915.5107.57.5151059.51065.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحمد رمضان ناجى ضيف هللا1729

403020151530201401979.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحمد سيد سعد مجاور1730



2015127.58.5161073117.56نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحمد شرقاوى محمود حسن1731

2015117.57.51510711175نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحمد شعبان فتحى حامد1732

3019198.58.51715100197.56.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحمد صابر داود دكرورى1733

95.554.55.5101039.587.55.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحمد عادل محمود كامل1734

2015147.5815.51074.51266.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحمد محمود عبدالحميد موسي1735

20151488161075108.55.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحمد ناجح منسى ابراهيم1736

20.515147.51017.513.580.51785نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحمود خميس رجب حسن1737

2515148101814.586.51786نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحمود خميس شحاته محمد1738

2018.512881614.581156.56.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحمود رضا عطيه عبدالجيد1739

2015107.57.51510701687نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحمود ناجح فاروق قاسم1740

20151087.515.510.5711285نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمصطفى صبحى راضى جاد1741

2016.5119.57.5171276.51285نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمصطفى فايز فتحى عبدالعظيم1742

34.5191812.58.52113.51061585نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمصطفى كامل شحاته كامل1743

341919117.518.514.51051785نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمصطفى محمود شعبان محمد1744

21.5151788161281.51885نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمعوض مساعد شحاته معوض1745

201513871511.574.51555نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمنصور عبدالعظيم احمد عبدالعظيم1746

31151812102213.599.51685نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمهدى محمد ربيع عبدالغني1747

2015109.55.5151171126.55نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمودى ماهر اسحق حنا1748

2015107.57.51510701185نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةهشام عربى محمد حسن1749

20151387.515.51073.51785نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةوائل مصطفى عبدالعزيز عبدهللا1750

201511871510711575نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةيحيى مفتاح حسين مفتاح1751

201716117.518.51283.5168.55نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةيوسف ربيع عبدالغنى محمد1752

3322.51813.5821.515.5110.5178.55نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةيوسف رضا يعقوب راجى1753

34.5271912.51224.518.5123.5178.55نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةيوسف سمير فؤاد ناشد1754

8.5467.57.51510.544751.5نظاميمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةيوسف ناجح صالح محمود1755

21.51518107.517.513.585.5188.55نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةابتسام رضا محى الدين محمد1756

2015169.55.5151076168.56نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةاسماء شريف صالح محمد1757

20151687.515.51076.51987نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةامانى عيد عبدالحليم ابراهيم1758

2015177.57.5151077197.55.5نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةاميره اشرف محمد صالح1759

461785واحد11.57.5108.57.516نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةاميره بحر محمد حسان1760

2015157.57.5151075197.55.5نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةاميره خلف ابو الفتوح احمد1761

2015177.57.51510771586.5نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةاميره عبدالوهاب كيالنى عبدالوهاب1762

2015167.5815.51076.5177.55نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةايه اسامه محمد سعد1763

20.515.5187.58.51614.584.51786نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةحنان حسين الدسوقى حسين1764

2016137.57.51511.575.51586نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةرابعه وصفى احمد محسب1765



32.5231810.51323.514111197.56.5نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةرانيا محمد شلقامى ايوب1766

3223.5201113.524.517117197.56.5نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةسحر رجب محمد غريانى1767

2015.5177.57.5151380.51885نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةسهام حجازى سامى عبدالمجيد1768

32271911.51324.518.5121198.56نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةصابرين ربيع ابراهيم حافظ1769

2019187.59.51710.584.51775نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةصابرين محمد عمران دسوقى1770

2015157.5815.51075.5177.55.5نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةعال مطاوع مصطفى عبدالوهاب1771

2015167.57.51510761587.5نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةعلياء رضا شلقامى ايوب1772

61511459546158.57نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةعلياء عيد على ذكى1773

3628.51810.514.52514121.52097.5نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةعلياء محمد فولى محمد1774

23.515167.5815.511.581.5178.57نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةعلياء هانى محمد عبدالعظيم1775

2015137.57.5151073138.55نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةغاده ابراهيم محمد على1776

3124189.511.521161101785نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةمى محمد رضا ابراهيم1777

2015147.59.51710761685نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةوفاء مطاوع مصطفى عبدالوهاب1778

36.525.5207.51017.515.51151986.5نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةوالء عبدالفتاح محمد حسن1779

30.51175.5نصف94.5102.546.5نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةابانوب عياد عزيز حنين1780

37.51365نصف84134.57.512نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةاحمد جمال احمد محمد1781

2015107.57.51510701755نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةاحمد حجازى محمد محمود1782

27.515127.57.5151786.5137.56.5نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةاحمد ربيع حاتم حسن1783

155.5107.5512.53.546.5127.55نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةاحمد محمد ابراهيم صالح1784

3020.5179.59.5191298.51876.5نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةاحمد محمد عبدالمنعم عبدالعزيز1785

2015167.57.51510761275نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةاحمد محمود احمد محسب1786

24.515127.57.51510.5771675نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةاسالم محمد ربيع شعبان1787

13.52103.57.5111046.51472.5نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةجمال محمد محمد عبدالوهاب1788

11.521287.515.55.546.51575.5نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةرضا كمال محمد سيد1789

2515157.57.51510801775.5نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةطه جمعه محمد على1790

1612.51325.517901875.5نصف31نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةعاصم ياسين مختار عبدالخالق1791

36282012.514.52717.5128.51877.5نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةعبدالرحمن حمدى صادق عبدالوهاب1792

20151687.515.510.5771677.5نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةعبدالرحمن على محمد عبدالعظيم1793

2015127.57.51510721175نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةعلى فتحى على محمد1794

31.52118910.519.513103167.55نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةمحمد حسام الدين محمد ربيع1795

20151178151071197.55نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةمحمد على ابو القاسم محمود1796

2015157.5815.51075.5177.55نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةمحمود رمضان عبدالوهاب كيالنى1797

2018138122010811575نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةمحمود محمد مكين صالح1798

2015157.51017.51077.5197.55نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةمصطفى رمضان محمد عبدالغفار1799

2015167.51017.51078.5197.55نظاميالشريف تعليم اساسيالعدوةنادر محمد سامى احمد1800



33.52418.5691510101116.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةاسراء بطل ابراهيم على1801

372818.511.513.52516124.5147.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةاسراء على حسب النبى عبدالتواب1802

3118117.58.5161288107.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةاسراء محمد ابوغنيمه السيد1803

2215.5117.58.5161074.5127.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةاسراء محمد الجلفى محمد1804

201511.57.57.5151071.51675نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةاسماء احمد محمد احمد1805

301512.569151082.51475نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةاعتدال جمعه فتحى محمد1806

292116.58111915100.51675نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةانجى محمد عبدهللا ابوزيد1807

34251812122414.5115.51475نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةايمان احمد حسين فرحات1808

2917156.511.51812.591.5177.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةايمان جابر صابر السيد1809

2722.5127.510.5181594.51575نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةايمان ربيع ناجح محمد1810

2016107.57.515107196.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةايه جمال ابوزيد محمد1811

3829.5167.51219.5181211585نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةايه رجب رمضان على1812

261511.57.57.5151077.51385نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةايه رمضان ابوشليته ابراهيم1813

261912.57.58.5161083.5167.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةايه محمد حسن عبدالصالحين1814

312413711181197137.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةايه محمد عمران ابراهيم1815

241514.57.5815.51079147.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةايه مخلوف السيد حسن1816

241512.58.59.5181079.5167.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةبسيطه جابر بندور محمد1817

342618.51210.522.517.5118.51295نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةتيسير منير محمود حسن1818

3525191211.523.516118.5167.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةخديجه صبحى صابر عبدالعزيز1819

3828.519.5141327181311985نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةدعاء جمعه ثابت عبدالوهاب1820

2515157.57.51512.582.51485نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةدعاء عصام صالح محمد1821

3929201414.528.519.51361885نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةدعاء محمد ابوفاخره محمد1822

3830201514.529.519.5137188.55.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةرانيا خالد بحر محمد1823

361617.512122418.51121895نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةرحمه محمد السيد حسن1824

371815.5149.523.517.5111.5178.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةرحمه محمد جمعه عبدهللا1825

393019.515153020138.51988نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةرشا مستور خيرى راضى1826

3422.518.59.5918.515.5109158.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةرشيده حجازى عبدالقادر رمضان1827

3621.519.58.512.52117115985نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةريهام صبحى راشد محمد1828

3727.51912.51224.519127137.55.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةزينب محمد عاشور مصطفى1829

312419.59.51019.5171111485نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةسحر احمد رمضان على1830

3527.51912.513.52620127.51495نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةشاهندا وائل حمدى احمد1831

3826.519.51211.523.519.5127165.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةشروق عصام فتح الباب عبدالموجود1832

352616.510.510.52118116.5158.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةشهد نجاح عبدهللا محمد1833

2317.514.598.517.513.5861585نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةشيماء خلف شعبان رمضان1834

211510.587.515.511.573.51185نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةشيماء رجب عبدالمنعم محمد1835



3023.513.57.57.51517.599.51195نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةعزه شعبان على مرزوق1836

3219.511.58.59.51818.599.51695نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةعلياء صبحى عطيه مصطفى1837

27251799181910698.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةعلياء فتحى ربيع شعبان1838

2823.5149101917.5102108.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةغاده على محمود عبدالرحيم1839

311716.57.511.51913.5971495نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةفاتن ربيع ابوالفتوح رجب1840

3727181211.523.517.5123118.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةفوزيه محمد محمد صالح1841

392318.510122219121.51095نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمايسه محمد عبدهللا ابراهيم1842

2015107.57.51510701295نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمروه جمال عبدالحسيب حافظ1843

40282015142919.5136.51095نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمروه محمد احمد صادق1844

39302014142819.5136.51296نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمريم محمد على عزت صالح1845

39291912132519.5131.5188.56نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةملك شعبان عمران ابراهيم1846

2223107.57.51512.582.5108.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمنار جمال خميس شحاته1847

2016.5107.57.51515.577107.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمنال شعبان على مرزوق1848

392715.510102019120.5128.55.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمنه احمد صالح محمد1849

3322108.51119.51599.51285نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةناهد عماد خيرى محمد1850

4026.510109.519.517.5113.5168.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةنرمين عدوى محمد حسين1851

3319107.57.51512.589.5116.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةنرمين مفتاح احمد مبروك1852

34.524107.58.5161599.51175نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةنسمه محمد رجب حسان1853

3517107.58.51611891175نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةنعيمه رجب حسن مبروك1854

3115108.57.51610821075نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةنهال شعبان بندور محمد1855

35.526179101916.51141865نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةنوال رضا رجب محمود1856

2821.512691513.590176.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةنورا عزات فؤاد عبدالعظيم1857

2020114.510.51511.577.51055نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةنورهان جمعه خيرى محمد1858

30.528.52011.514.52617.5122.5198.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةنورهان سالم صالح محمد1859

3727.5209.51322.516.5123.5197.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةنورهان فتحى حسين ابوسيف1860

39281914.513.52818.5132.5199.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةهاجر جمال محى الدين محمد1861

2015106.51117.51072.5125.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةهاجر حجازى محمود عبدالباقى1862

34271711.511.523151161885نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةهاجر على خميس على1863

36.526167.58.51615.51101985نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةياسمين ابو الخير حسين عبدالوهاب1864

3930201513.528.519.51371785.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةياسمين جمال راضى حسان1865

39271910.511.5221712419.576نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةاحمد اشرف فتحى عبدالعزيز1866

3730181010.520.518.51241865.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةاحمد انور راضى حسان1867

2615.5126.5915.510791255نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةاحمد خلف خميس شحاته1868

3321161013.523.516.51101975نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةاحمد رمضان خميس على1869

3424.5147.57.51515102.51575نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةاحمد محمد حسين عبدالوهاب1870



37.528161012.522.519.5123.51985.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةاسالم سامح مخلوف احمد1871

362716101020161151985نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةاسالم كارم عاشور شحاته1872

3626.5135121716108.51855نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةاشرف رضا ابوالسباع محمد1873

3222.516691513.599157.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةايمن جمال فتحى حسان1874

37.529161011.521.5171212085.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةايمن كارم عاشور شحاته1875

38.525201113.524.5201281676نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةتامر عاشور نصر الدين حسن1876

201516871513791165نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةجمال فايز جوده عبدالكريم1877

23151689.517.515.587106.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةحازم رجب احمد عبدالمجيد1878

31.516189112014.510018.575.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةرامى محمد جمعه عبدهللا1879

2515189.51120.515.5941775.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةرمضان رضا معتمد عايد1880

21.515187.57.51513.5831675نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةزياد سامح احمد عبدالوهاب1881

20151187.515.51071.51255نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةشعبان رجب شعبان عبدالنبى1882

22.519.5117.57.51514.582.5157.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةصالح خلف صالح شحاته1883

28.518.5168.57.51612.591.51655نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةعادل زين العابدين عبدالحميد صالح1884

2015177.57.51511781465نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةعبدالرحمن حموده جمعه عبدالحفيظ1885

23.520.517981713.591.51655نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةعبدالرحمن محمد محمود ابراهيم1886

32.521178.51018.5171061875نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةعبدهللا خالد شعبان عبدهللا1887

22.515177.57.5151382.5166.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةعبدهللا رضا محمود صابر1888

20161497.516.51581.51465نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةعصام ربيع السيد احمد1889

2015157.57.51512771455نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةعصام رجب احمد زكى1890

2015169.5817.51482.51175نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةعلى محمد على الدين جوده1891

2823169.58.51812.597.5126.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةفارس انور شعبان عدلى1892

2215188.57.51612831575نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةفتحى حجاج فتحى عبيد1893

35.52619991815.5114177.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةفتحى حجازى شعبان سليمان1894

37.527201011.521.518124167.55نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةفهد جمال محمد احمد1895

20.527207.59.51717101.51679نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةكارم احمد طرخان شعبان1896

3618196.51016.519108.51965نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةكريم عبدالعظيم توفيق محمد1897

3427201010.520.518.51201966نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمؤمن ابراهيم محمد محمد1898

39.526151313.526.518.5125.51976نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمحروس فضل قاسم حسن1899

2024.5118.59.5181689.51166نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمحمد جمال محمدرضا عبدالمنعم1900

35.527.52010.513.52417.5124.51887.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمحمد حجازى شعبان ابراهيم1901

2420.5165.59.51512.588197.57.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمحمد رجب محمد محمد1902

332918.51514.529.520130197.56.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمحمد عادل محمد رشاد1903

34302010.51020.520124.5208.57.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمحمد عالء ابراهيم على1904

393020108.518.519.5127166.57.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمحمد محمد فتحى عبدالرسول1905



202217.57.58.51613.5891797.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمحمد منصور محمد السيد1906

2024157.57.51514.588.51285.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمحمود احمد محمد احمد1907

203018.57.57.51516.51001685.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمحمود رضا ممدوح ناصر1908

22.529167.57.51516.5991586نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمحمود محمد صالح عبدالستار1909

28.52818.587.515.517107.51687.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمحمود محمد فولى حامد1910

33.5301910112119122.51776.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمصطفى عاشور محمد عبدالرزاق1911

212518.57.51118.516.599.5167.56.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمصطفى عرفه احمد عبدالغنى1912

33.52816.510818181141377.5نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةمعتز ماهر عبدالرسول ابوبكر1913

342919.5118.519.519.5121.5188.57نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةوسام اشرف شعبان ابراهيم1914

2422.5137.57.5151084.5188.57نظاميحامد سليمان االعداديةالعدوةوليد ابوالجود عبدهللا سنوسى1915

392620151530201351898نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاسراء اشرف عمر محمد1916

34292014.514.529201321998نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاسراء عادل اسماعيل ابوسريع1917

39292014.51529.520137.51998.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاسراء مندى عبدالرحمن ابراهيم1918

201510.58.57.51612.5742096.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاسماء احمد محمد محمد1919

20151087.515.51070.51395.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاسماء محمد نبيه عبدالعاطي1920

39.5302015153020139.51998نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةامنيه محمد محمد صادق1921

292213.511.57.51912.5962098نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاميره توفيق كيشار توفيق1922

201511.597.516.511741597نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاميره تيمور محمود احمد1923

2019141181911831567نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاميره جمال احمد عبدالوهاب1924

20151012.57.52010751787نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاميره جمال محمد مرسي1925

30.5251913.510.52418.51172097نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاميره جمعه عبدهللا محمد1926

282320141024201151698.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاميره سامى كمال حبيب1927

31.523.520141125181181997نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةايمان عبدالوهاب محمد عبدالوهاب1928

2015107.57.51510701795نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةايه سيد محمد سيد1929

96.57.57.57.5153.541.51575.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةايه مندى محمود احمد1930

201513117.518.51177.5178.57نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةبوسى سيد عبدالوهاب احمد1931

33.5201910.59.52019.51121998.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةجهاد شعبان ابراهيم محمد1932

2015107.57.51510701697نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةحنان محمد محمد على1933

3424201512.527.519.51251998نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةداليا طه ابراهيم محمد1934

29.52315.5107.517.51398.52097.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةداليا محمد عمر عبدهللا1935

201511.588.516.510731677.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةداليا وجيه على عبدالوهاب1936

37.5282015153017.51332098نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةرانيا هشام صبرى توفيق1937

2020.5117.57.5151480.5178.58.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةساره حسين كامل عبدالفتاح1938

39302015153019.5138.52099نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةساره عيد محمد صادق1939

39.5302015153020139.52099نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةسمر حسين عبدالسالم محمد1940



231513.51211231084.51998.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةشاهنده احمد محمد عثمان1941

201513129211079158.57.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةشيماء رفعت احمد عبدالوهاب1942

2015138101810761496نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةشيماء مهنى حسن مهنى1943

26.519.5158.511.52012931798.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةعال صالح جوده عبدهللا1944

36272012.514.527201302099.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةعال ممدوح احمد سعيد1945

3827.52013.51528.520134209.58.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةعال نجاح محمد فراج1946

34261812.514.527191242098.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةغاده عمرو محمد سعد1947

37.5292014152917.51331897.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةفاتن عالء رشدى فهمي1948

20151387.515.51073.51698.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةفاطمه صباح عبدالعاطى حسن1949

201811.57.5815.510751897.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةفاطمه محمد جابر عباس1950

2019117.57.51510751368.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةفرحه عبدالسالم معتمد عبدالسالم1951

27.529.515.510.513.52413109.518.567نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةكترين سامح محروس جابر1952

20.5231210.5818.510841878.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةكريمه عيد محمد عبدالناصر1953

2921.514.512112311.599.5185.58نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمارتينا عماد ملكى مجد هللا1954

35282015153017.5130.52068.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمارينا رمزى فهمى حنا1955

33261614.511.52614115186.55.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمروه مدكور عبدهللا محمد1956

312416.58111914104.51867.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمريم عادل احمد عبدالوهاب1957

33.5261911132418120.51766.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمريهان رضا عدلى فهيم1958

362418101020151131966.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةملك خالد عاشور عبدالمولى1959

3524181011.521.514112.51985نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمنار محمود محمد محمد1960

2019107.57.51511.575.5155.55نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمنه هللا على محمد ابوسريع1961

2019117.57.5151075165.55نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمنيره رشاد رمضان محمد1962

35.529.52014.51428.517130.51977.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمى عرفه رمضان عبدالحميد1963

252514.58.57.5161090.52077نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةندا احمد على محمد1964

23.515157.57.5151078.5187.58نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةندا حمدى محمد احمد1965

201510.57.57.5151070.51365نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةندى مندى ابراهيم على1966

34.52517128.520.5131101978.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةنسمه حسن ابراهيم عيسى1967

24.52111.57.57.5151082195.57نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةنورهان محمد عرفات محمد1968

2021147.57.51510801555.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةنورهان محمد كمال خميس1969

36302013.51528.520134.5196.58.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةنورهان هشام صبرى توفيق1970

373019.515153020136.5206.57.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةنيفين جرجس فهمى حنا1971

35.5292014152920133.51967.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةهيام محمد حازم توفيق كامل1972

261715.598171388.5196.57نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةوفاء صالح محمود عبدالسالم1973

2019.5137.57.5151279.5186.55.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةياسمين فتحى محمد احمد1974

2017107.57.51510721456نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةابراهيم رمضان عبدالوهاب احمد1975



2518147.57.51511831565.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةابراهيم محمود شحاته على1976

2016107.57.5151071146.55نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاحمد حجازى يوسف نصر1977

201510.57.57.5151070.51265نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاحمد رضا محمد عبدالونيس1978

2815.517.511.511.52310941666.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاحمد عبدالحكيم عبدالعاطى حسن1979

352418.511.59.52115113.5207.57.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاحمد على فكرى عبدالوهاب1980

2015107.57.5151070125.55.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاحمد محمد احمد عبدالوهاب1981

20151497.516.51075.51565نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاحمد ممدوح محمد قطب1982

28.51918.510102011971966.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاحمد مندى احمد على1983

2016107.57.51510711455نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاسامه خيرى سعيد عبدالمولى1984

2015107.57.5151070155.55نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاسامه على راشد تلب1985

6.5153.53.57.5114.540.51163.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاسامه محمد عيد محمد1986

35302013.51427.518130.51977نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةاسالم رضا عبدالكريم احمد1987

21181697.516.51182.5197.56.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةايمن عبدالوهاب رمضان محمد1988

3151.57.5310.53.533.596.54نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةايمن عماد تعلب فهيم1989

3729.52013132618.51311967.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةايهاب محمد عزمى محمود1990

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةبافلى عادل فهمى حبيب1991

35171911.5819.518.5109157.57.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةبيشوى سامى كمال حبيب1992

321914.511.59.5211197.51879نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةتوفيق يوسف توفيق فهيم1993

26191710.58.51910911568.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةجمال جاد الرب جمال جاد الرب1994

21.51513.57.57.51510751456.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةحاتم صالح احمد محمد1995

38.5282013.514.52819.5134207.58نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةحازم عرفه سليمان محمد1996

201514.57.57.5151074.51466.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةحازم مؤمن عرابى عبدالوهاب1997

2015107.57.5151070115.56نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةحجاج معروف عبدالسالم احمد1998

201712.587.515.512.577.5156.56.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةحسن ربيع محمد حسن1999

2015.5108.57.51611.573146.56نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةحسن نمر حسن مهنى2000

2015107.57.51510701685.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةحسين ربيع محمود عبدالسالم2001

38.5272011.51021.516.5123.51988نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةخالد ابراهيم رمضان احمد2002

38.52819.515153019.5135.5888نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةخالد شعبان ابراهيم محمد2003

7.52107.5512.56.538.51455نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةرجب صالح شحاته جوده2004

واحد53.5657.512.54.531.5143نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةرضا عبدالرحيم ابراهيم على2005

201514.57.57.5151074.51786نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةرمضان محمد راضى عبدالسالم2006

201512.57.57.5151072.51685نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةشجاع تايب عبدالوهاب احمد2007

2015.5137.57.5151073.51466نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةشريف جمال محمد زيادى2008

2015118.57.51610721585.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةضياء رضا عبدالسالم عبدالقادر2009

2015147.57.51510741888نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةطاهر حماده يوسف زيادى2010



10711.57.5310.58.547.51586نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةعبدهللا محمد فتحى محمد2011

201514.587.515.510751587نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةعبدالمنعم على عبدالمنعم عبدالوهاب2012

2015147.57.51510741776نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةعمر عبدهللا عمر عبدهللا2013

271718.599181191.51886.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةعمرو خالد عبدالرحمن احمد2014

37.527.5201213.525.513.51242086.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةكريم احمد شوقى محمد2015

201512.57.57.5151072.51586.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمحمد حسين محمد احمد2016

201510.57.57.5151070.51585.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمحمد رمضان شحاته عبدالحميد2017

2015127.57.51510721686نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمحمد صبرى زكرى محمد2018

421485واحد8.5911.57.54.512نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمحمد صالح شحاته على2019

28.5151687.515.510851785.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمحمد عادل احمد عبدالوهاب2020

201513.58.57.5161276.51785.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمحمد عادل عبدالعظيم فريد2021

342118.5119.520.517.5111.51887نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمحمد فالح رجب احمد2022

271453صفر46.5655.510.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمحمد لطفى جابر محمد2023

20151687.515.51076.51586نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمحمد مختار محمود مرسى2024

231513.58.57.5161077.51685نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمحمد هالل احمد سعد2025

201510.587151070.51576نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمحمد وليد محمد عبدالعظيم2026

5.55.55107.517.5437.52.563.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمحمود جمال على عبدالغنى2027

34.5151588161292.51766نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمحمود ربيع عبدالسالم محمد2028

211433.5صفر410336واحدنظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمحمود سيد محمد عبدالوهاب2029

5.57.511.543.57.54.536.51553.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمحمود ضيف حلمى على2030

2015147.57.51510741686نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمحمود محمد رشاد محمد2031

39.525.520121325181281786نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمحمود محمد رضا محمد مرسى2032

201512981710741586نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمصطفى حسين احمد عبدالوهاب2033

34.516.518.588.516.513991775.5نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمصطفى عيد عبدالكريم احمد2034

35.5261912.512.52516.51221886نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةمصطفى محمود اسماعيل ابوسريع2035

29.51516.59.51221.51193.51986نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةهشام اشرف محمد عبدالوهاب2036

7510.57.55.5131045.51086نظاميالساوى االعداديه المشتركهالعدوةهشام رضا عبدالعظيم فريد2037

38.5302015153020138.51989نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةابتسام رجب عبدهللا عبدالقادر2038

3719.51814112514113.51989نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةابتهال محمد صالح حسن2039

401086واحد11.55.5104812نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةادب السيد رجب انياظ2040

30.51510.510.510.52110871888نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاسراء راغب عبدالقوى عبدهللا2041

32151589.517.51089.51885نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاسراء رجب السيد احمد2042

403020151530201401989نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاسراء سامى محمد محمد2043

2.5واحد25.54صفر7.5264.55.510نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاسراء عبدالمنعم محمد جابر2044

126655.510.5640.51186نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاسراء محمد جابر خضر2045



28.51185صفر10.56.54.5437نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاسماء احمد شحاته حسن2046

38.527.519131427181301987.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاسماء احمد عبدهللا عبدالحق2047

28.51515.59.59.51911891889.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاسماء خلف حجازى محمد2048

34.5161511.59.52111.5981889نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاسماء شعبان محمد احمد2049

38.521.517141327121161889نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاسماء صبحى محمد بيومى2050

231511871510741275نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاسماء فرج سلطان فرج2051

37.51812.511.51021.51099.51988.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاسماء مسعد رياض ديهوم2052

3216118.57.5161085188.59نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاالء عادل محمد فؤاد حسن2053

201510.59.57.5171072.5148.56.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةامال شعبان ابراهيم محمد2054

20.5151010.57.5181073.51855.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةامنيه جمعه عبدالمنعم محمد2055

14.58.51052.57.53.544125.55.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةامنيه شعبان ابراهيم محمد2056

3.521053.58.53.527.51153.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاميره حمدى زكى عبدالمقصود2057

321716.512.51123.513.5102.51988.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاميره ياسر محمد صبحى عبدالوهاب2058

291514.5117.518.51289187.56نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاميمه محمد متولى جمعه2059

57.51687واحد13.5151081018نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةايات صبحى ابراهيم حسين2060

33.52212.51110.521.513102.5177.58نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةايمان احمد ابراهيم حسن2061

321510107.517.510.5851786.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةايمان الحسينى محمد ابراهيم2062

31148.55نصف5.5810437نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةايمان ناجى عبدالحليم على2063

38.527.51715122719.5129.5198.58.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةايه رضا عبدالعظيم محمد2064

3926.5171211.523.518.5124.5207.59نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةايه عزالدين عبدهللا محمد2065

201810.57.58.5161074.5137.58.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةايه محمد رفعت ذكى2066

35251711112211.5110.5198.58.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةايه محمد فتحى رمضان2067

3595.56.5واحد515102.51.54نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةبسمه نور حمدى محمد2068

23.51512.58.57.51610771587نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةتوفيقه شاهر محى الدين ابراهيم2069

201511.57.58.51612.575167.56.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةجهاد جمال راضى على2070

201511.57.59.5171073.51676نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةجهاد وليد نظير تاج الدين2071

38.525.518.51513.528.5101211989نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةحسناء محمد فاروق مهران2072

10.57.56.57.54.5122.5391476نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةحنان امين محمد امين2073

201510.5107.517.511741889نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةخلود اشرف احمد موسى2074

35.521.5161311.524.515.5113198.58.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةدنيا طه محمد محمود2075

2015137.57.51514.577.51378.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةدينا صبحى حسن احمد2076

261613.58.57.5161081.51878نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةرانيا فرج سليمان مشحوت2077

2015128.59.51810751569نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةرحاب ابراهيم محمد السيد2078

24.51373نصف54.56.53.54.58نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةرحاب سوعيد ممبى محمد2079

32.51373.5نصف885.55.5510.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةرحاب محمد عيد عبدالفتاح2080



7455.57.5132311562.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةرحمه جمعه على عويس2081

4027.51613.513.52718128.5208.57نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةرحمه ممدوح محمدابو العمران كامل2082

961045.59.5337.5122.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةزينب طه ربيع محمد2083

3115127.58.51611851587نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةزينب مهران حسن مهران2084

3215131213.525.51095.51888نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةساره رمضان عطيه عبدهللا2085

واحد2875صفر57102.53.56نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةساره عبدهللا مخلوف احمد2086

116.5104.57.512241.51285نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةساميه جمال مهدى محمد2087

1675.57.53.511443.51275نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةسلوى رمضان محى الدين تاج الدين2088

301711.511.51122.510912088نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةسمر احمد جمال احمد2089

14257صفر62.535.5نصف2نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةسهير ابوالسعود محمد محمد2090

2015107.5815.51070.51566.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةسهيله عايد معتمد فضل هللا2091

201510.597.516.510721475.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةشهد خالد محمد شحاته2092

2015107.57.51510701555.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةشهد سمير ابراهيم ابراهيم2093

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةشهد محمد التلب سعد احمد2094

392316.512.51224.517.5120.52077نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةشهد محمد عبدالظاهر محمد2095

301512.58101813.589147.56نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةشهد معتصم جالل جابر2096

321511.51213.525.517101167.57نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةشيماء جمال احمد عبدالفتاح2097

3524.5141312.525.518117197.58نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةشيماء وائل جابر خضر2098

3427.514.5131225181191978نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعائشه ابوبكر محمد الخياط عبدالمجيد2099

521486.5نصف1415107.5512.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعائشه احمد عبدالرازق محمد2100

2615108.5917.51078.5166.55.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعبير محمد رشدى محمد2101

36191912.510.52318115206.56.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةغاده رضا صالح عبدالقوى2102

25132.55واحد45.544.5610.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةغاده فتحى محمد احمد2103

39.5302015153020139.52079نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةغاده محمد حسن مهران2104

128.5484.512.53.540.5105.55.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةغاده محمد رجب امين2105

76.5587155.539135.56نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةفاطمه احمد محمد فتح الباب2106

28151587.515.51285.51766نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةفاطمه تاج الدين نظير تاج الدين2107

39.5135.56.5واحد61567.5411.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةفاطمه عنتر احمد محمد2108

118.566612239.51455نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةفايزه سعد حسين حسين2109

39302015153020139207.58نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةفداء مصطفى محمد على2110

2115118.51119.51076.51575نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةفرحه ناجى على محمد2111

2417.510129.521.51083186.56.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةلمياء مدحت رجب محمود2112

3526.51913.513.52718125.51867نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةماجده مسعود منقطنى عبدهللا2113

41552.54.572.533.5556نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمروه ابوالسعود محمد محمد2114

2715127.5916.51080.5136.56.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمروه بشبر ابراهيم حسين2115



2015.5107.58.5161071.51377.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمريم صالح ابراهيم محمود2116

371711119.520.51499.5147.57.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمشيره صابر مبروك محمد2117

25151110.510.5211082167.58.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمنه خالد محمد عبدالوهاب2118

41565.52.58538956.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمنى عايد عبدالفتاح محمد2119

20151187151071136.56.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةناديه زكى مخلوف زكي2120

2015107.57.51510701366.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةندا محمود محمد محمود2121

39.526.51912.512.525191291976نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةنرمين محمد محمود محمد2122

39.529.52015153020139206.58.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةنسمه عيد عبدالحكيم عثمان2123

109104.548.51047.5125.56نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةنعمه رشدى السيد مهدى2124

2015108.56.51510701466نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةنهى فتحى على عبدالخالق2125

39292014.51226.520134.5206.57نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةنوره تلب ابراهيم عبدالفتاح2126

271513117.518.514.588175.57.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةنوره عالء عقل عبدالعزيز2127

1015102.546.54.546115.56نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةنورهان احمد رجب علي2128

2015107.57.5151070125.57.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةنورهان تايب ذكى احمد2129

2015118.57.51610721257.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةنورهان رضا محمد محمد2130

39.529.5191513.528.519.51361577نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةنورهان محمد ابراهيم محمد2131

3729.518149.523.519.5127.5196.58.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةهاجر حسن عبدالحكيم الياس2132

571044.58.51040.5857نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةهاجر داخلى معتمد فضل هللا2133

39.5292015132820136.5206.57نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةهاجر مدحت ابوبكر محمد2134

22231211.5819.517.5941267.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةهبه مستور صالح عبدالسميع2135

28201412.510.5231499186.57.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةهدير عبدالباسط عبدهللا حامد2136

20151087.515.510.5711268نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةورده رمضان حماد شلبي2137

3516.51913.51427.5181161767.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةيارا نور الدين جمال احمد2138

2015148.57.51614.579.586.57.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةياسمين راضى احمد احمد2139

39.5262014.514.52920134.51267.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةابراهيم مسعود احمد محمود2140

5352.535.51.520333نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةابراهيم منجد فضل مفتاح2141

2815187.57.51511.587.5105.56.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاحمد السيد عبداللطيف عطاهللا2142

107.5136.5612.55.548.5955نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاحمد جمال رجب انياظ2143

2015167.57.51511771056نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاحمد جمال صالح حسن2144

3726191314.527.519128.5165.59نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاحمد حجاج حسن عبدالمجيد2145

صفر14.524صفر33323.55.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاحمد رضا على محمد2146

2718.5207.58.51611.593156.56.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاحمد رمضان محمد احمد2147

2015137.57.51510731066نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاحمد سعد ابراهيم عثمان2148

3827.51912.514.52720131.5166.56.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاحمد سعد احمد عبدالمجيد2149

36151310.5919.51497.5125.57نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاحمد سعودى عبدالوهاب عبدالعليم2150



9.53103.54.581040.5755.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاحمد صالح ابراهيم نصر2151

2115117.57.5151072766نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاحمد عبدالحليم احمد على2152

56واحد96103471042نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاحمد عبدالنبى بحر السيد2153

2015107.57.5151070106.55.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاحمد عالء محمود محمد2154

22.5171887.515.51285105.55.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاحمد عمرو رجب حسن2155

2.55واحد2.5523.547.5219نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاحمد محمد محمد التلب محمد2156

38281910132319.5127.51968نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاحمد محمد محمدمحى الدين على الشريعي2157

4030201514.529.520139.5206.59نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاحمد مخلوف عبدالمحسن عبدالحفيظ2158

2015155.510.51611.577.51256نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاحمد هانى فتحى محمد2159

381818101424201181657نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةادم بدوى عبدالحكيم عثمان2160

2316145.510.51615.584.51456نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةادهم ربيع فهمى سعد2161

2015127.510.51810751256.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاسالم مسعد محمود مهران2162

2419167.51118.51592.51668نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاسماعيل حسن عبدالقوى مفتاح2163

3415197.51017.516101.51456.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةاسماعيل محمد اسماعيل حسن2164

28.518171011.521.51499155.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةامير اشرف محمد التلب بيومى2165

2015115.59.51510711055نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةامير خليل شحاته اسعد2166

89105.5712.51049.5855نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةايمن صبحى شحاته اسعد2167

38.5151812.51325.5201171567.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةبالل صابر مبروك محمد2168

3115187.512.52018.5102.5175.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةجالل احمد جالل حسن الشريعى2169

2015147.51219.51280.51155نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةجمال ياسر حسن ابراهيم محمد2170

2015145101510741355.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةحازم محمد توفيق حسن2171

2115117.57.515107255.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةحسام على عبدهللا محمد2172

2217198101813891566نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةحسن موسى محمد محمد2173

25.515177.511.51915.5921056.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةخالد حسين احمد محمد امين2174

35.5271911.513.52517123.5145.58.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةخالد محمود محمد ابراهيم2175

2015105.51015.51171.51057نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةربيع احمد محمد ابراهيم2176

2.53.55221055واحد2.565نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةربيع محمد عبدالعزيز محمود2177

78123.56.510104792.53.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةرفعت محمد سلطان فرج2178

35.5232014.51529.519.5127.5176.57.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةزياد احمد اسماعيل محمد2179

201610106.516.51375.5957نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةزياد محمد سعد على2180

20151587.515.51479.5867.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةسامى حسن عبدالحميد عبدالمجيد2181

37.519188.5816.5161071565نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةشريف ابراهيم احمد ابراهيم2182

20161310.5717.51379.51266.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةصالح ابراهيم صالح محمد2183

2015107.57.51514.574.595.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةطارق محمد احمد احمد2184

36.5261811112216.51191666نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةطارق محمد عطيه عبدهللا2185



28161011.56.51813.585.5105.57.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةطه ربيع محمود محمد2186

2015109615107085.56.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةطه سيد عبدالمنعم محمود2187

25.519171161714.593145.57.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن ابوالمعاطى محمود ذكى2188

36.5231712.510.52315114.5195.57نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن احمد سعد محمد2189

2015147.57.51511.575.5556نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن احمد عبدالرازق محمد2190

2316151161714851066.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن جمال كامل محمد2191

39292015142920137155.57نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن راجح حسن بدر2192

30.5151310.57.5181389.5125.57نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن ربيع ابراهيم همام2193

2015157.57.51511.576.5836نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن رجب نجدى عبدالفتاح2194

201510961511.571.51055.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن رمضان حسن محمد2195

33211712.511.52416111175.57نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن عاشور عبدهللا احمد2196

35211696.515.510.5982055نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن فتحى حسين بيومى2197

2015147.57.515107475.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن محمد عبدالعاطى حسن2198

5واحد54104484.531.52نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن محمد عبدالقوى عبداللطيف2199

2015107.57.51511711155نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعبدالعظيم مجدى صالح عبدالعظيم2200

25.515108.57.5161076.5125.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعبدهللا ابراهيم عبدهللا ابراهيم2201

10.58107.57.5155.54997.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعبدهللا احمد مصطفى احمد2202

38261711102111.5113.51775.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعبدهللا رجب احمد محمد2203

8252واحد21.521.53.5صفرنظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعالء حجازى توفيق حسن2204

331065واحد11.563.57.53.511نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعالء كامل خميس زكى2205

2015108.57.51610711155نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعالء محمد خيرى كامل2206

23.51511.597.516.51076.5157.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعلى حسن سعيد حسين2207

312313.51181911.598197.55.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعلى محمد على عبدالوهاب2208

27.5151087.515.511.579.5187.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعمر احمد رشدى صالح2209

20161297.516.51074.51485نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعمرو عماد الدين عايد احمد2210

38.52719.513142717.5129.5197.56نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعمرو محمدنجيب عبدالفتاح احمد2211

3825199.5817.516115.5195.58نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعمرو مخلوف فولى السيد2212

291514.58.57.5161185.5187.55.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةكربم احمد يحى احمد2213

38261912.51325.518.5127157.57نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةماجد رمضان على احمد2214

12.551087.515.51.544.577.53.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد ابراهيم محمود ابراهيم2215

2015108.57.5161071107.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد احمد ربيع محمد2216

36.5181511102110100.5177.55.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد احمد عيد حسن2217

20151210.57.5181075167.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد احمد محمد عبدالحكيم2218

271512.597.516.51081177.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد احمد ناجى جمعه2219

33271513.51326.518.5120157.57نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد اشرف فاضل احمد2220



12.56147.57.5151.549137.56.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد اشرف محمد التلب2221

201514.57.57.5151074.5127.56.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد جمال عبدالمنعم ابراهيم2222

39302015153020139197.58.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد جمال محمد السيد2223

24.51518.57.5815.51386.5147.56.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد جمعه محمد عبدالمجيد2224

37.525209132216.5121187.56.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد حسن جمال علي2225

36.5252013142717.51261786.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد حسن دياب حماد2226

321519108.518.51094.51686.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد خالد حجازى محمد2227

9214.57.57.5152.543157.56.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد خلف رمضان ابراهيم2228

3663.55صفر12547.57.515نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد خلف عاشور حماد2229

30.51512.599.518.51086.5177.55.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد ربيع طه عبدالكريم2230

37.5655نصف84107.57.515نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد رجب عرفات عبدالعظيم2231

33211712.513.52620117147.56نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد رضا احمد علي2232

35.528201311.524.5141221785.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد رضا محمد محمود2233

3829201413.527.517.51322089.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد رمضان محمد نعمان2234

26.5151987.515.51086175.57نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد زين العابدين شعبان عبدالوهاب2235

2015137.57.51510731185.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد سعد راشد على2236

11.5757.57.515240.5117.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد سعد مخلوف جابر2237

22.51815.5811191085157.57.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد سيد كمال عبدالعظيم2238

2015197.59.51710811485.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد عصام الدين عبدالفتاح احمد2239

37.5262014.51428.516.5128.5187.56.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد على سعيد حسين2240

35211711.59.521141081485نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد على عبدالعزيز علي2241

2315107.57.51510731687نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد عيد محمد حسن2242

37.5281912.5820.5141191889نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد عيد محمد فتح الباب2243

361483.5صفر12547.57.515نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد كامل خميس زكى2244

11.564.57.57.515239763نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد مسعد صالح عبدالقوى2245

2015107.57.5151070117.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد هانى ابراهيم محمد2246

9.595.51.5واحد1.52.5واحد2واحد3نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمد هانى سعيد احمد2247

201510107.517.51072.5135.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمود احمد عبدالحميد عبدالمجيد2248

15.545.51.5صفر2.52.53.56واحد6نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمود السيد حسن احمد2249

23.51513.57.57.5151077137.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمود السيد صقر محمد2250

211517.57.57.5151078.5156.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمود رجب محمد محمود2251

36251913132619.5125.5166.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمود طوسون محمود ابراهيم2252

3218.51410.5919.513.597.51287نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمود عربى حسن خليفه2253

3316.514.57.57.5151695157.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمود على احمد حميده2254

21.5151397.516.510761786نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمود فرج طلبه على2255



36.523.52013.51225.519124.5187.56نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمود محمد محمود ابراهيم2256

10.57.57.5153.541135.55واحد11نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمود مخلوف احمد عبدالجواد2257

2415128.57.5161077177.55.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمحمود نور محمود محمد2258

20151187.515.51071.5117.55.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمصطفى احمد عدلى محمد2259

27151387.515.51080.5117.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمصطفى رضا جمعه على2260

9.55107.57.5155.545126.56نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمصطفى رضا عبدالحميد محمد2261

2015117.57.5151071135.56نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمصطفى طه عبدالمنعم احمد2262

201514.57.57.5151074.5135.56نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمصطفى محمد احمد طلبه2263

2015167.57.51510.576.51686نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمصطفى محمد عبدالعزيز السيد2264

39.527.52015153019.5136.51888.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمصطفى محمود محمد محمد2265

3325199.51019.517.51141755.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمصطفى محمود معوض حسين2266

3.52.567.5310.52.5251233.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمعتز السيد بحر عثمان2267

5156.57.57.5152.54483.52.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمعتز محمد مبروك محمد2268

201510.57.57.5151070.5157.56نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةمهدى ضاحى مهدى محمد2269

2015167.57.5151076125.56.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةهشام عبدهللا على عبدهللا2270

5.58.5107.57.5154.543.5855نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةوائل جمعه محمد محمد عبدالفتاح2271

2015207.57.5151080137.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةياسين محمد ربيع محمد2272

36.52214.512.510.52315111177.56.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةيسرى نجاتى ابوالمجد على2273

2015127.57.5151072125.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةيوسف احمد معروف احمد2274

57107.57.5153.540.5127.55نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةيوسف ربيع محمد محمد2275

4.5712.57.57.5151049137.53نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةيوسف سيد كامل ابراهيم2276

65.5107.57.515541.5125.56نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةيوسف شعبان محمود مهران2277

76.5107.57.515543.585.56نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةيوسف عاكف يوسف ابوزيد2278

3617187.57.51512.598.5177.56.5نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةيوسف محمود بكرى رشدى2279

201513.57.57.5151073.5157.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةابتسام نصحى صالح بطرس2280

201514.57.57.5151074.5135.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاحالم عبداللطيف محمود عبدالعظيم2281

39.525208.57.51612.51131776.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاحالم نادى فايز محمد2282

3915207.57.51510.599.51376نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاروى ربيع توفيق ابراهيم2283

39.5251910102019122.51875نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاسراء احمد مصطفى احمد2284

25.51514.57.57.51510801275نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاسراء عالء البكرى احمد2285

39.5302014.51327.519.5136.51777نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاسراء عماد عبدالمطلب كامل2286

39.5292011.51324.5181311676.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاسراء عمر عبدالحميد جاد الحق2287

2015157.57.51510751075نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاسراء محمد غالب صالح2288

16.57.57.5155.543835صفر6نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاسماء احمد عبداللطيف موسي2289

201516.57.57.5151076.51055نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاسماء احمد محمد عبدالعاطى2290



5.52117.57.5152.536752نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاسماء البطل محمد محمد2291

3415187.57.51511.593.51676نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاسماء حسن محمد حسن2292

4.51.5107.57.5154.535.51571.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاسماء راضى جمعه محمد2293

201515.57.57.5151075.5107.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاسماء سعيد عبدالظاهر محمد2294

201516.57.57.5151076.5105.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاسماء عبدالصمد ابراهيم كامل2295

2015157.57.51510751075نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاسماء عالء الدين فاروق محمد2296

2815197.57.5151087167.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاسماء عيسى عبداللطيف عبدالنبى2297

3921207.57.515121071575نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاسماء كمال محمد عمر2298

124.5127.57.515447.51075نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاسماء محمود محمد احمد2299

20.51518.57.57.51510791466.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاسماء ناجى كمال كامل2300

2518207.57.51510881477نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاقبال فتحى على السيد2301

2515197.58.51610851677نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاكرام مختار عبدهللا عبدالحليم2302

521076نصف151513.5448نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاالء مختار عبدالحى جابر2303

33222088.516.511102.5187.57نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةالشيماء اشرف احمد محمد2304

36.526.52010.510.52114.5118.51877.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةالهام على صالح صالح2305

201519.597.516.510811557نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةامانى محمد محمود محمد2306

21.51516.57.57.51510781376نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةامانى معوض محمد طه2307

383020129.521.518.51281977.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةامل محمود مصطفى احمد2308

39302011.51223.518.51311978نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاميره كمال كمال السيد2309

2015117.57.5151071126.56نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاميره منصور على عبدالكريم2310

62.5577صفر21.51515.537.510.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاميره هاشم سنوسى سعيد2311

9.5613.53.547.51.538107.56.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاميمه اشرف محمد حسن2312

28.515187.57.5151086.51276نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاميمه عبدالحميد محمد عبدالحميد2313

311518.57.57.5151493.5187.57نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةانجى عطاهللا ناروز كامل2314

2815207.57.51510881477نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةاوعاد حميده الزيرسالم حميده 2315

27.52818.511.51324.515113.5197.56.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةايات النادى عصمت محمد2316

201519.588161080.5147.56نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةايرينى اسحاق نبيل مكاوى2317

64.51476.5نصف1715197.55.513نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةايمان ابراهيم الحسينى على2318

332719.512.51123.512.5115.51977.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةايمان ابراهيم فتحى ابراهيم2319

30151910.59.52010941777نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةايمان احمد محمد عبدالعظيم2320

362415.57.5916.5171091775نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةايمان حسين ابوالوفا امين2321

32.5301687.515.516110197.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةايمان على محمد احمد2322

2022107.57.515107787.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةايه احمد سمير نجاتى2323

29.520107.57.5151084.5137.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةايه احمد محمد حرب2324

34.51910.57.59.5171495167.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةايه حسنى احمد فيض2325



301610.57.57.51512.5841575نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةايه شعبان امين محمد2326

3526107.5916.520107.51575نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةايه عبدالرحمن يونس محمد2327

178234.57.55.54067.52نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةايه عمر شعبان محمد2328

36291811.51122.520125.5207.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةايه محمد حسب النبى عبدالفتاح2329

37.52615.59.58.51819.5116.5177.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةايه محمود محمد عمر2330

نصف8.5152.555101046107نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةايه نصر حسن محمد2331

4030201513.528.520138.5197.56.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةبسمه مصطفى على محمد2332

20.516107.57.51510.5721276نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةتحيه حسن السيد هريدى2333

25.520107.57.5151080.51875نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةتيسير عبدالفتاح عيد توفيق2334

2019107.57.51510741575نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةتيسير عيد مهدى عبدالوهاب2335

2519107.57.51510791885نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةجنه محمد جدامى محمد2336

14152.55.549.51.542.5126.52نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةجهاد السيد عبدالكريم محمد2337

2015107.57.5151070167.52نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةجيهان ابراهيم شعبان محمد2338

23.5171087.515.510761755نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةجيهان عبدالحميد عطيه عبدالكريم2339

32.524107.57.5151091.5197.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةحسناء عبدالرحيم السيد عبدالغنى2340

23.515107.57.5151073.5197.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةحسناء على حسن المصرى2341

1472.53.57.5111044.5107.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةحمديه فايز محمد منصور2342

2015107.57.5151070117.57نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةحميده محمد عبدالعظيم تهامى2343

1162.52.54.57430.5115.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةحنان عامر السيد عبدالعظيم2344

28.515107.5815.512.581.5157.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةداليا شبيب السيد شبيب2345

39.52718.51313.526.518129.51876.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةداليا محمد عبدهللا عبدالجواد2346

39302012132518.5132.5197.56.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةداليا مصطفى محمود عبدالوهاب2347

2072.535.58.5543147.54نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةدعاء حسين محمد احمد2348

2715107.59.5171079157.56.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةدعاء خالد عبدالبر صديق2349

واحد2.57.510433.5127.5واحد15.53نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةدعاء صابر على عبدالدايم2350

27.515107.59.5171079.51076.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةدعاء عبدالفتاح البكرى عبدالفتاح2351

2615107.59.5171078137.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةدعاء على حسن على2352

2515107.5815.51075.5107.56.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةدينا عبدالفتاح البكرى عبدالفتاح2353

13.55.51.555.510.55.536.5874نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةرانيا خالد فتحى عبدالوهاب2354

11.5827.57.515339.51576.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةرانيا ربيع حسان محمد2355

2715107.58.5161078157.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةرانيا شعبان طراف محمد2356

26.515107.57.5151076.51676نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةراويه عرفه احمد عبدالوهاب2357

118.52.54.57.5124.538.576.53نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةرباب السيد عبدالفتاح محمد2358

25.515107.57.5151075.5147.56.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةرباب على فتحى عبدالوهاب2359

3415107.5916.51085.5187.57.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةرحاب دياب محمد على2360



22.515107.57.5151072.5187.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةرحاب مصطفى عبدالعزيز جاب هللا2361

2715107.57.5151077177.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةرقيه ربيع محمد احمد2362

311515.587.515.51087197.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةروضه فتحى شعبان محمد2363

36.526.51811.511.52310.5114.5197.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةروضه محمد السواح عبدالفتاح حسن2364

21453.5صفر275.542.56.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةروضى محمد عبدالفتاح كردى2365

34.52219.58.57.51613.5105.5177.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةروفيده فضل محمد محمد2366

2015177.57.5151077106.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةريهام سعيد صالح صالح2367

35.525207.57.51513108.5197.56نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةزهره عبدهللا حسين محمد2368

36.5252099.518.5171171675نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةزهره كامل عبدهللا عبدالجواد2369

20.515137.57.5151073.51375نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةزينب احمد محمد عبدالنعيم2370

2515167.57.51510811875نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةزينب الهم محمد حسن2371

311514.57.57.5151085.51475نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةزينب جمال ذكى محمد2372

2015137.57.5151073106.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةزينب حسين محمد سيف2373

2015167.57.51510761075نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةزينب خالد محمد على2374

331520111021151041475نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةزينب محمد عبدالفتاح عبدالوهاب2375

34.515207.57.5151296.51775نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةساره عبدهللا محمد محمد2376

3722.5198.5917.515.5111.51875نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةساره محسن محمد احمد2377

20752صفر843.522.54.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةساره محمود عبدالصبور عبدالصالحين2378

2015127.57.5151072107.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةسليمه عبدالغفار السيد عبدالجيد2379

29.515197.57.5151088.51275نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةسهام رمضان جمال ابراهيم2380

2015107.57.51510701075نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةشاديه نزالوى ذكى محمد2381

189103473471072.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةشاهنده شعبان محمد دسوقى2382

2015107.57.51510701078نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةشاهنده عيد محمد محمد2383

30.524.519.59.5918.517.5110.51675.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةشروق اسماعيل محمد اسماعيل2384

26231911.51223.518.51101876نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةشروق جنيدى حسن الجنيدى2385

20151597.516.51076.51485نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةشروق رضا احمد محمد2386

231518.5107.517.512861175.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةشروق عماد صالح حسن2387

2015147.57.51510741375نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةشروق فرج كرم ابراهيم2388

311517.587.515.510891175نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةشرين اشرف عبدالكريم محمد2389

774.53.536.51.526.5106.53.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةشريهان فراج عبدالحميد حسن2390

33474واحد8.5117.5512.5غنظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةشهد سعيد عطيه حسن2391

24372.5واحد66.5253.58.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةشهد صالح ذكى محمد2392

واحد15.546صفر23442.56.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةشيرين انور عبدالمنعم ابراهيم2393

32.5573.5واحد65.5107.52.510نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةشيماء شعبان رجب محمود2394

28.5873نصف3.58.567.52.510نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةشيماء عبدالحميد محمد محمد2395



2015147.57.5151074675نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةشيماء فرج ادهم احمد2396

137.512.57.5512.5348.5776نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةشيماء كمال عبدالعظيم احمد2397

2015177.57.5151077575.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةشيماء نجاتى على عبدالوهاب2398

20.51516.59.59.5191384137.56نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةصباح مجدى طلعت بشرى2399

362519.512.51426.5181251875نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةصفاء على رجب على2400

23.515197.57.5151183.51366.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةعبير انور عبدالمنعم احمد2401

2015157.57.51510751365نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةعبير جوده سليمان عبدالجواد2402

33.51517.597.516.51597.51885.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةعبير عبدالجواد محمد عبدالجواد2403

38292012.513.526191322086.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةعفاف نعمانى محمد محمد2404

2015107.57.51510701675نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةعال محمد درويش محمد2405

24.515127.57.5151076.51885نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةغاده رجب محمد عبدالوهاب2406

3828.5201113.524.516.5127.52086نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةغاده محمد السيد محمد2407

4.56.56.554.59.52.529.5135.52.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةفاطمه احمد على محمد2408

372818118.519.519121.51985نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةفاطمه احمد محمد البكرى السيد2409

3829181110.521.519125.51885.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةفاطمه ايمن محمد ابراهيم2410

22.515128.57.51613.5791985نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةفاطمه جمال صابر احمد2411

2015107.57.51510701465نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةفاطمه سعودى محمد عبدالجواد2412

34.515159.51120.518.5103.51985نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةفاطمه شعبان محمد طلب2413

28151087.515.51381.51875نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةفاطمه عبدالكريم احمد احمد2414

2015107.57.51510701465نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةفاطمه فضيل حمدى مراجى2415

2015127.57.5151072126.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةفاطمه محمد عبدالحليم محمد2416

9.5667.57.5155.542147.52.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةفاطمه محمد محمد احمد2417

4.54.59427.51453واحد67.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةفوزيه راضى احمد محمد2418

2015107.57.51510701575نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةفوزيه شعبان حسن محمد2419

553.527.59.51.524.51171.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةلبنه محمود عبدالفتاح كردى2420

2015107.5815.51070.5177.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةمادونا صبحى رزق بطرس2421

38.5282014142820134.51785.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةمارتينا سامى كمال عياد2422

2015107.57.51510701485نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةمروه شعبان طه احمد2423

35.51516.5109.519.517.51041885نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةمروه مختار محمد سيد احمد2424

3718.51711.51223.5181141885نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةمريم عبدالرحيم احمد محمد2425

11.51543365.5421283نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةمريم عهدى راضى يوسف2426

2015107.57.5151070985نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةمنار دسوقى احمد عبدالوهاب2427

35.52315.5812.520.517.5112187.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةمنه حسين محمد نجاتى محمد2428

361515.57.5815.5201021985نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةمنه محمد عبدالحميد عبدالعزيز2429

3515117.57.51518.594.5187.55.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةمنه هانى طلعت عبدالعظيم2430



201514.57.57.5151074.5156.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةمنى حسن فايز حسن2431

2.546.52.522.545.53نصف5.57.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةمنى دسوقى احمد عبدالوهاب2432

4028.519.512.514.52720135167.57نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةمنى عادل محمد عبدالفتاح2433

4.5710.53.57.5114.537.51085نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةمنى عاطف صالح على2434

44.58.5220.51085نصف54.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةمنى محمد جمعه حسن2435

39.528.519.51314.527.5201351785نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةمها عبدالمنعم نجدى جاب هللا2436

2577.51.5واحد37.510.5نصف5.57.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةنادره عبيد عبدالستار محمد2437

321510.57.57.5151082.5147.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةناهد حسن يحى احمد2438

6.57.52.53.54.585.530147.52نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةنجالء رجب عبدالحميد مرسى2439

321510.58.5917.510851375نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةندا النادى عبدالحليم محمد2440

9.5152.57.57.5152441083.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةنها سعيد محمد ابوغنيمه2441

382819.511132419.51291986.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةنورا عبدالجواد محمد عبدالجواد2442

29.522.5107.57.51515.592.51786نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةنورا محمد احمد شعبان2443

3515107.57.51514.589.51485.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةنورا نور على احمد2444

3116.514.57.57.51516931688نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةنورهان ابراهيم عبداللطيف حسن2445

38.5302014.51529.519.5137.51888نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةنورهان وليد محمد نعمانى2446

22.515104.510.5151072.5188.55.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةهاجر انور عبدالفتاح السيد2447

34.515107.51017.51087208.55.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةهاجر شعبان عبدالناصر عبدالباسط2448

13151.538.511.52.543.5106.55.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةهاجر عمر عبدالحليم محمد2449

2847.55صفر44.5نصفنصف815نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةهاجر فراج حسن على2450

83واحد16صفر7.58.5واحدواحد3.53نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةهاجر نور ابراهيم حيدر2451

3515105.59.5151186167.55.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةهاله سعيد محمد عمر2452

971.53710229.5107.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةهانم محمد عبدالفتاح جاب هللا2453

2.55.581045.5115.55.5نصف207نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةهبه عبدالرحيم سعد احمد2454

127227.59.51.532107.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةهدير مختار محمد عبدالغنى2455

28.515101012.522.510.586.5167.55.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةهديه سعداوى رجب عبدالنبي2456

32.515168.511.5201699.5197.55.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةهناء محمد عبدالعظيم محمد2457

36.52619.51313.526.520128.51975نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةهيام طه عبدالجواد عبدالعظيم2458

28.51510.59132212.588.5197.56نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةوفاء اشرف رضا محمد2459

10.5152.527.59.5239.51485نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةوفاء رمضان محمد جابر2460

8.5151.52.57.5101.536.5105.55نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةوفاء شوقى ابراهيم محمد2461

36.53019.51314.527.520133.5197.56.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةوفاء محمد عبدالعظيم عبدالمجيد2462

392519.513.514.52820131.5197.56.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةياسمين صالح محمد محمد2463

3222114.51418.51295.51776.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةياسمين مصطفى محمدراضى عبدالفتاح2464

2115107.57.51510711675نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةياسمين هانى على محمد2465



361715.511132415.5108157.56.5نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةيسرا حسن عبدالظاهر احمد2466

37291913.514.528201331976نظاميسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةيسرا فولى على عبدالحميد2467

2415107.57.51511.575.5207.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةابراهيم احمد ابراهيم احمد2468

1375.53471042.51476نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةابراهيم محمد ابراهيم محمد2469

2015107.57.5151070105.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةابراهيم محمود ابراهيم عبدالعظيم2470

33.522149.57.51718.51051875نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةابوبكر ناجح كامل محمد2471

14.551.52.546.51542.5105.52نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةابوزيد محمد رمضان محمد2472

3215177.57.51517.596.5177.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد ابراهيم عبداللطيف ابراهيم2473

2115107.57.51514.575.51075نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد ابراهيم فرج على2474

201511.57.57.5151576.51375نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد اشرف خميس ابراهيم2475

23.515167.57.5151887.51675نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد جمال فؤاد مصطفى2476

34211810.59.520201131676نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد جمال محمد ابراهيم2477

2015107.57.51512.572.51465نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد حسن السيد هريدي2478

201510.57.57.5151070.5187.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد رجب احمد توفيق2479

7.542.51.53.5512311055نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد رجب صابر تهامى2480

4.56344.58.51032106.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد رمضان السيد محمد2481

38.528171212.524.519.5127.51776نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد شعبان عبدالفتاح عبدالعاطى2482

21.515107.57.51511.5731075نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد شعبان محمد على2483

145634714.546.51163.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد عزام رجب جادالحق2484

2015107.57.51511.571.51055نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد عصمت ظريف محمد2485

2015107.57.5151474127.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد عمر سمير احمد2486

34.5201810.58.51919.51111676نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد عوض احمد محمد2487

3820209.59.519201172076نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد محسن على محمد2488

2715167.57.5151386127.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد محمد رجب جادالحق2489

31.51514.5107.517.51896.51485.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد محمد شعبان زكى2490

30151797.516.515.5941675نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد محمد كامل محمد2491

2015107.57.5151070105.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد مصطفى عبدالمنعم عبدالوهاب2492

7.54.5124371152واحد146نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد نادى كرم عبداللطيف2493

14.5468.53.5121046.5105.53نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد نور محمد قطب2494

36.529.515.513.51326.518126197.57نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد هانى عبدالعظيم عبدالعزيز2495

35.516181192018107.51475نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد وائل عبدالغنى عبدالمقصود2496

14.574.57.5310.51046.5652نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاسامه احمد عبدالحى جابر2497

صفر5.5واحد107.529.51043واحد12.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاسامه خالد عبدالوهاب عبدالمجيد2498

20151087.515.51070.5105.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاسامه سعيد عبدالعظيم توفيق2499

1154831110411052نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاسامه ماهر عبدالمنعم ابراهيم2500



1848.56.52.591049.5128.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاسالم محمد عبداللطيف حسن2501

2015147.57.51510.574.5125.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاسالم مدحت محمد حسين2502

1251052710441555نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاسالم ناصر فايز ابوغنيمه2503

352.57.5323.595.53واحد9نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةالحسين عبدالرحمن كامل عبدالوهاب2504

نصف34.53.584.526.5102.5واحد10نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةامين احمد فهمى عبدالجواد2505

261513117.518.51587.5167.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةانور سعد عبدالستار سعد2506

غ112.5593121141.5105نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةباسم جمال محمد عبدالمقصود2507

2115108.57.51611731455نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةتوفيق عبدالعظيم توفيق سعيد2508

93127.5411.511.5471675نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةجمال احمد محمد ذكرى2509

2715107.57.5151077206.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةحازم ابراهيم طلعت ابراهيم2510

2815107.57.51512.580.5137.56نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةحازم اشرف ابراهيم محمد2511

156.573.547.5339147.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةحازم صالح على محمد2512

211512.57.57.5151073.5206.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةحازم على محمد كامل2513

1015103.52.56243163.53.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةحامد عاطف محمد محمد2514

136432.55.5230.5163.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةحسام حسن فاروق ذكى2515

3215167.57.51510881685نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةحسام سعد ابوسمره عبدالجيد2516

138.510.543.57.5342.51675نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةحسام عاطف ابوالوفا امين2517

135.510.53.52.562371653نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةحسن رضا حسن عبدالجواد2518

2515157.57.51510801675نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةحسن كمال رجب محمد2519

241512.57.57.5151076.51575نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةحسن محمد ابراهيم عبدالرحمن2520

74.5222.54.51.519.51262نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةحسن محمد السيد عبداللطيف2521

2715147.57.51510811986نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةحسين ابراهيم السيد محمد2522

451.5224216.51573نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةحسين عبدالوهاب محمد عبدالوهاب2523

166.5102.53.562.5411262.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةحماده جمال محمد على2524

75.510347332.51552.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةحماده محمود راضى عبداللطيف2525

135.5103.536.52.537.51533نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةحمدى شعبان حسن احمد2526

38271987.515.516.5116156.57نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةراجى عماد عطيه رزق هللا2527

76422.54.5223.51162نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةربيع رضا محمد حسب هللا2528

117.51333.56.5240106.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةربيع عبدالوهاب محمد عبدالوهاب2529

147.512.52.535.52.5421872.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةرجائى خلف شمرون صالح2530

115.5114.55.510239.5137.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةرجب جمال عبدالحميد جادالحق2531

9612551023985.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةرجب محمد رجب عبدالوهاب2532

114591.531.563.53.5واحد9نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةرضا حسن السيد عبداللطيف2533

96105.55.5111.537.51345نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةرضا نصر محمد عبدالوهاب2534

92.562351.52452.52.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةرضا هاشم عبدالستار محمد2535



54.51032.55.51.526.5105.53.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةرمضان احمد محمد محمود2536

121.5102.535.52.531.5662نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةسامح عبدهللا الزين صفى الدين2537

4024.5201514.529.5201342085نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةستيفن عادل مكرم شحاته2538

148.51355102.54875.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةسعيد محمد مهدى محمد2539

2015117.57.51510711055نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةسمير ناجح سمير احمد2540

2215197.57.5151081107.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةسيد خالد عطيه عبدالمولي2541

231519.588161083.5107.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةسيد عطيه سيد عبدالجيد2542

281518.57.57.5151086.5177.55.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةسيد نادى ابوغنيمه عبدالعظيم2543

163.5103.536.52.538.5146.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةسيف عبدالوهاب سعيد عبدالوهاب2544

2015147.57.5151074157.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةصابر فرج صابر احمد2545

381517.57.57.5151095.5187.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةصادق محمد عبدالعظيم احمد2546

251517.57.57.5151082.51775.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةصالح على صالح عبدالكريم2547

28.51517.57.57.5151086177.56نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةطارق حسين عزت كامل2548

392219.57.58.51620116.51785.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةطارق طلعت محمد حسن2549

3415197.58.5161094177.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةطه رجب طه افكارين2550

201517.57.5815.510781565نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةطه شعبان عزت كامل2551

2619107.5916.51081.51877نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةطه عبدالعظيم امين على2552

2920107.59.51710861977.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةطه كمال ابوبكر محمود2553

23211078151079167.56.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةطه محمد حسن عطيه2554

2019.5107.57.5151074.5156.57نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةطه محمد محمد حرب2555

7.57.5152.542.51173.5واحد915نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةطه نادى حسن على2556

2320107.57.51510781275نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعاطف نور محمد محمد2557

33.51173واحد6511نصف615نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدالجواد رجب ابراهيم السيد2558

9151.55.57.513442.5875نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدالحميد احمد محمد احمد2559

2317107.57.51510751475نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدالرحمن ابراهيم على عبدالدايم2560

3318106.58.5151086187.56.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدالرحمن احمد محمد محمود2561

2418107.57.51512.579.51466نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدالرحمن رجب كامل عبدالعزيز2562

3826201514.529.520133.51978.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدالرحمن سعيد احمد احمد2563

67.513.51.5411365واحد817نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدالرحمن ظريف محمد احمد2564

3621.5139.59.51916105.5167.55.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدالرحمن عرفات عبدالعظيم محمد2565

6161.55.5510.53371076نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدالرحمن عصمت عبدالصمد محمد2566

2519107.57.5151180167.57نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدالرحمن ناجح راضى عبداللطيف2567

2018107.57.5151073145.55.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدالرحمن نور الدين عرفات سيد احمد2568

2019107.57.51510741477نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدالعظيم النادى عبدالعظيم محمد2569

2120107.58.51610771676.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدالعظيم عصام على عبدالعظيم2570



101532.57.5102401162.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدالغنى عبدالرحيم قرنى عمار2571

2024107.57.51510791476.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدهللا ابراهيم حسن محمد2572

3221107.57.51514921376نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدهللا جمال احمد السيد2573

2017107.57.51511731166نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدهللا جمال صالح عبدالكريم2574

715102.557.51049.5655.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدهللا سامى صفوت صابر2575

3520118.58.51715.598.51875.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدهللا عادل ابراهيم محمد2576

101544373.539.51452.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدهللا فايز احمد درويش2577

322114.57.57.51514.597176.55.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدهللا ناصر محمد مدبولى2578

111532.535.51.536833.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعبدالهادى محمود ابوغنيمه جنيدى2579

2418107.57.51511.578.5187.55.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعرفه السيد كمال السيد2580

2016107.57.51510711066نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعزت رمضان عزت كامل2581

2622.510.57.57.5151589166.55.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعزوز هندى عزوز عبدالقادر2582

615103251.537.5115.52.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعالء احمد السيد احمد2583

2519107.57.5151079126.56نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعالء راضى محمد عبدالفتاح2584

201912.57.57.5151480.51375.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعالء عبداللطيف محمد صديق2585

67434710341255نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعلى جمال عبدالحميد مرسى2586

2317.5107.57.51511.5771365نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعلى جمال محمد عبدالنبى2587

372114.57.57.51516103.51766.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعلى حسين على محمد2588

915654.59.54.5441253.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعلى رمضان جمال ابراهيم2589

2018107.57.5151073106.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعلى صالح على توفيق2590

2317107.57.51512.577.5156.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعلى عبدالجليل على عبدالجليل2591

2015107.57.5151070126.55.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعلى عيد عبدالظاهر محمد2592

2015107.57.51510701555نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعلى محمد على احمد2593

81553.57.5114431451.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعمرو اشرف عبدالستار محمد2594

915547.511.5343.5135.53نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعيد حسن السيد جمعه2595

141562354.544.5116.51.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعيد محمد السيد عبدالجيد2596

8155.53.53.572.538125.53.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةغيته صالح سنوسى سعيد2597

2015.5107.57.5151070.5125.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةفتحى جمال عبدالجواد عبدالسالم2598

89.5104.54.592.5391252.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةفتحى محمد عبدالكريم احمد2599

3120155.59.51518991565نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةفتحى مصطفى فتحى احمد2600

2015107.57.51510701075نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةفرج احمد محمد عبدالعظيم2601

37.51519.57.58.51612.5100.51685نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةكامل اشرف كامل زكى2602

21.515107.57.51510.5721586نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةكامل رجب عزت كامل2603

2015107.51017.51072.5105.55.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةكامل عامر كامل محمد2604

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةكريم احمد محمد عبدالجواد2605



86107.5512.5440.5655نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةكريم السيد البكرى احمد2606

2915.510.57.5815.51282.51275.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةكريم سعد احمد السيد2607

2015107.57.5151070115.55.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةكريم عبدهللا ريان عبدهللا2608

37.5241912.513.52620126.51985.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةكريم عبدالواحد محمد عبدالرحيم2609

37.52219.513.51326.520125.52085.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةكريم محمد عبدهللا احمد2610

2015107.51118.51073.51485نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةكريم منصور مصطفى حسن2611

34.516.516810.518.518103.51785.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةماذن احمد عطيه حسن2612

2015127.57.5151072117.55.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد ابراهيم محمد طلبه2613

34.51517.57.59.51716.5100.5187.55.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد احمد صالح محمد2614

2515107.5815.51277.5187.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد احمد فاروق عبدالقادر2615

3515117.51017.51694.51775.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد احمد محمد الذكرى2616

29.5151187.515.511.582.5185.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد انور طه على2617

2015107.57.51513731255نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد انور محمد عبدالجواد2618

85.554.57.5121040.5955نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد تادى محمد محمد2619

3715.5189112019.51101666نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد جمال صالح احمد2620

33.51614991818.51001765نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد جمال عبداللطيف عبدالهادى2621

361519.57.57.51519104.51886نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد حسن يحى احمد2622

6.584.545.59.54.533856نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد خالد على السيد2623

2015107.57.51510701055.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد خميس محمد محمود2624

321510.57.57.5151284.5197.56.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد ربيع عبدالحميد احمد2625

37.523.51997.516.519115.5187.57نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد ربيع على محمد2626

36.516.516.512.51224.5191131876.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد ربيع قرنى محمد2627

372117.514.513.52820123.5187.57نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد رجب الحسينى عبداللطيف2628

24.515107.57.5151074.51155.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد رمضان عبدالوهاب افكرين2629

34.51513127.519.518100157.56.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد سالم حامد عوض2630

3817.5129.57.51716100.5188.56.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد سعد عبدالعال احمد2631

26.515107.57.5151076.51656.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد سعد محمد عبدالكريم2632

36242013.512.526201261966.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد سعيد مصطفى عبدالحى2633

2015107.57.51510701666نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد شعبان عبدالحميد شاهين2634

126.55.57.5512.51046.51466نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد صابر محمد عبداللطيف2635

34.515.5191213.525.520114.5197.55.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد عادل السبع عبدالكريم2636

331515.51312.525.5131021775.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد عاطف محمد احمد2637

2115119.51221.51078.51565نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد فايز محمد سطوحى2638

133.5107.57.5154.546855نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد فرج رجب عبدالنبى2639

9.52.5107.59.5173421255نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد فرج محمد الدمرداش2640



2015107.58.51610711265نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد قاصد محمد قاصد2641

35.51519.511132418.5112.5197.55.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد مسعود خليل ابراهيم2642

22.515107.58.5161073.51575نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد هالل العشرى محمد2643

26.51511.57.58.5161079166.55.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد وليد محمد عبدالوهاب2644

201511.57.5815.51072147.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمود ابراهيم محمد ابراهيم2645

27.5151013102311.5871466نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمود اشرف فريد محمد2646

38302015153020138197.56نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمود حسن عبدالموجود حسن2647

1275.57.57.5154.5441465نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمود رضا رجب على2648

36.515181210.522.5191111996نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمود زيدان ابراهيم محمد2649

2015108.5917.51072.5127.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمود عادل عبدالعظيم محمد2650

201510.57.5916.51072126.55.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمود عاطف صالح على2651

2015107.51118.51073.51456نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمود عاطف محمد احمد2652

2015107.58.5161071146.56.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمود عمر امبابى عبدهللا2653

221510108181075156.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمود محمد ابراهيم رمضان2654

38.523.51814.51428.519127.5195.58.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمود محمد فاروق محمد2655

3827.51914.514.52919132.5197.59نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمود محمد محمد محمد2656

12.567.55صفر2.546.5واحد4.5نصفنظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمود ناجى محمد حسن2657

201515.57.57.5151075.51755.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمود ناصر محمد عبدهللا2658

34152097.516.520105.51675.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمختار محمد احمد محمد2659

966.57.55.513337.51275نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمصطفى حسين رجب احمد2660

28.51510.57.57.51510791655.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمصطفى على محمد احمد2661

46.51575واحد2071044.58.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمصطفى محمد عبدالرحيم شاهين2662

48.51665.5واحد158.5127.54.512نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمصطفى محمد عبدالعظيم احمد2663

28.51515.57.57.51511851775.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمصطفى محمود احمد نجاتى2664

22.515147.57.5151076.5197.56نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمصطفى نور الدين عبدالكريم محمد2665

2015107.57.51510701455نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمعتز احمد محمد على2666

36.5126.55صفر13.55.567.5411.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةنادر صبحى رضا عبداللطيف2667

2115107.57.5151071155.55.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةنعمانى حسن نعمانى احمد2668

20.515157.57.5151075.51475.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةوليد احمد محمد اسماعيل2669

341516.57.57.5151090.51575نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةوليد جمال عبدالصمد محمد2670

3015178.57.51610.588.51876نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةوليد سعيد السيد عبدالحميد2671

12.5757.5411.51.537.5147.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةوليد مرزوق حسن عبدالوهاب2672

35.515197.57.5151498.5175.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةيحيى محمد يحيى محمود2673

201512.57.57.5151072.5157.55نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةيوسف جمال محمود حسن2674

38.5212010122218.51201665.5نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةيوسف طلعت محمد حسن2675



37.524208111920120.51976نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةيوسف محمد عبدالنبى عبدالمجيد2676

201512.57.57.5151072.51476نظاميسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةيوسف مختار يوسف صالح2677

21.51475صفر5.55.54.51.54.56نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاسراء ابراهيم محمد عبدالوهاب2678

2815177.58.51610861766نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاسراء رضا ادهم محمد2679

24.51515.57.5916.51283.5167.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاسراء رمضان محمد شعبان2680

39292014.51529.519136.5177.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاسراء فايز محمد جمعه2681

15.542.55صفر2.52.54.5246نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاسراء محمد على هديه2682

10.591037.510.52.542.5145.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاسراء محمد عمر محمد2683

30.519187.58.5161497.51455نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاسماء ابوالنور عبدالعليم خالد2684

3020.5178.58.5171397.5167.55.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاسماء احمد محمود محمد2685

3829.518.514142819133177.56.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاسماء جمال محمد هالل2686

393020151530201391487.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاسماء خالد خميس ابوزيد2687

36.526201314.527.518128167.56نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاسماء عادل رمضان جوده2688

4030201314.527.519.5137177.56نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاسماء عبدالوهاب حسنى عبدالوهاب2689

2715147.57.5151081197.56نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاسماء محجوب عبدالحميد عبدالنبى2690

2015107.57.5151070165.55.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاسماء مساعد سالمه حسين2691

39.522199101916.51161656نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاسماء منصور محمد السيد2692

7.54.5107.57.5151047147.56نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاالء جمعه عبدهللا احمد2693

37.5261812.513.52616.5124187.56نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاالء مدحت مسرى ابراهيم2694

201510.57.57.5151070.5206.56نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةالهام حماده على ابراهيم2695

2815107.57.51510781555.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةامانى ميسر السيد محمد2696

65.5157.55صفر201515.57.57.515نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةامل خالد محمد رمضان2697

17.5465صفر354.51.53.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةامل عبدالنبى ابوالسعود هارون2698

38282013.51427.518.5132156.57نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةامل لطفى محمد عثمان2699

201511.57.57.5151071.5147.56.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاميره ابراهيم على محمد2700

6.57117.53.5111.537116.55.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاميره عادل خميس جمعه2701

25.515188.57.5161084.51085نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاميره محمد رمضان شلقامى2702

2015137.57.51510731165نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاميره محمد عبدالفتاح حسين2703

39.5302015153020139.51965.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاميره محمد مجاهد عثمان2704

35.529.52013.512.52617.5128.5186.56.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاميره محمود احمد احمد2705

3222189.57.51712.5101.5166.57.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةاميره هشام محمد عطيه2706

3626198917101081966نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةانتصار عبدالنبى احمد عبدالنبي2707

7637.5310.51.5281155نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةانجى عبدالحميد احمد على2708

17.51052صفر3.54.524.537.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةانوار خليفه عبدالجواد محمد2709

3929.5201514.529.520138186.56نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةايات احمد محمد محمد2710



30.51720119.520.513.5101.51665نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةايات كمال احمد حسن2711

3520.5191011.521.514110195.56نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةايات منصور شعبان ابراهيم2712

37.5222013.512.52618123.5206.56نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةايات ناصر فاروق عبدالكريم2713

40282014.51529.520137.5205.55.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةايمان حامد السيد عبدهللا2714

33.524.519.511.5920.517.5115.5196.55.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةايمان شعبان فتحى شلقامى2715

2618.51910.58.5191092.51867نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةايه جمال سيد عبدالرحمن2716

17.595.53واحد5.542325نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةايه رضا حسن فرحات2717

2015107.57.51510701565نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةايه عبدالتواب عبدهللا حميده2718

37.5241688.516.516110185.55.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةايه محمد توفيق عبدالكريم2719

39.527.52014142818.5133.51955.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةايه موسى عبدالظاهر محمد2720

5.53143.57.511437.51262.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةبثينه عوض مفتاح عبدالوهاب2721

35.522.52013.512.526191231765نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةبسمه السيد شعبان محمد2722

3712448434952نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةبسمه عبدالحميد على عبدربه2723

3121149.57.51714971756نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةبسمه عمرو ابراهيم محمد2724

2415107.57.51510741556.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةبسمه وردانى عبدالجواد احمد2725

2315137.57.51510761966نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةبطه طاهر محمد محمد2726

2115107.57.51510711455نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةتغريد محمد شعبان احمد2727

32.515.5147.51017.51493.5175.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةتقوى عاشور محمد عبدالرسول2728

178.5107.53.511248.51055نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةتقوى محمد السيد محمد2729

32.51135واحد95.567.53.511نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةثناء جمال ادهم مبروك2730

3316.51888161295.51855نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةجهاد وليد رجب محمد2731

2765.55واحد10.5623.547.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةحسناء جمال رجب علي2732

25151788.516.51083.5185.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةحسناء حسن صالح سيد2733

20151387.515.51073.5136.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةحسناء عصام سعيد حميده2734

3725.517129.521.517.5118.51866نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةحسناء عالء محمد على2735

32.524169.5817.5151051968نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةخلود محمد فتحى محمد2736

10.54.5104371.533.5105.52.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةداليا رجب عرفه عبدهللا2737

2.53واحد12.5صفر5231.54.5واحدنظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةداليا على محمد حسن2738

9.515103.547.53451456.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةدعاء عصام عاشور محمد القاضي2739

2015177.5916.51078.51356نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةدعاء محسن محمد عبدالسالم2740

2515167.51017.51083.565.56.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةدعاء محمد شعبان احمد2741

25.5221398.517.510881455نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةدينا محمد السيد فرج2742

2315129.5918.51078.51056نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةدينا هانى على احمد2743

2415127.57.5151076105.56نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةر يهام شعبان صابر عبدالستار2744

34.52719119.520.518119175.57نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرانيا كمال قبيص مراد2745



3422.52011.51223.515.5115.51858نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرجوى محمد جمعه دياب2746

35.523.518910.519.518.51151657.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرحاب محمود فاروق عبدالوهاب2747

15787.515.54.5421256.5صفرنظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرحمه السيد جمعه جمعه2748

43.5665.5واحد9.58107.57.515نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرحمه رجب ابراهيم عبدالجواد2749

40302014.51529.520139.51967.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرحمه رجب محمد ابراهيم2750

4028201314.527.519134.5165.57.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرحمه رضا محمد عبدالسالم2751

40302015153020140176.58نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرحمه رمضان ابراهيم عبدربه2752

20151087.515.51070.51157نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرحمه عرفه رجب ابراهيم2753

3018.518.587.515.51294.51257نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرحمه محمد بدوى محمد2754

201511.5157.522.511801156.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرحمه محمد حسن جابر2755

2015107.57.5151070655.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرحمه محمد عبدالرحيم سالم2756

2015107.57.51510701255.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرحمه محمد فتحى السيد2757

45755.5نصف11.58118.55.514نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرحمه يونس سبله محمد2758

17.5753.5نصف45.53.53.57نصفنظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرضوه يحيى فهمى مهنى2759

31.526.52011.512.52415117206.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرضوى مسعود محمد السيد2760

29.515147.57.5151083.5206.56.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرقيه احمد فرج مصطفي2761

49.575.55واحد1671087.515.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرنا ربيع توفيق عثمان2762

36.522.51612.511.52416.5115.51466نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرنا محمد محمد محمد2763

38.527201414.528.519.5133.5185.56.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرنا ياسر محمد رمضان2764

4029.52015153020139.52067.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةرهف احمد رمضان احمد2765

3926.5201514.529.520135205.57نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةروان احمد محمد حافظ2766

4029.52015153020139.52077.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةروان سعيد مسرى ابراهيم2767

4028.52012142619.5134206.56.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةريم محمود صالح سيد2768

21151387.515.51074.51767نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةريم مصرى بسيس حامد2769

201511.57.57.5151071.51466نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةزاهيه جمال فايز حامد2770

3828.519.512.513.52620132196.57نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةزينب ابراهيم عبدالغنى ابوزيد2771

341517.5118191095.52056.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةساره راضى عبدالنبى محمد2772

20151697.516.51077.52066.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةساره عبدالستار راغب محمد2773

201514.59.5918.51078185.56.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةساره محمد محمد عبدالغنى2774

55.5107.57.5152.5381366نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةسحر سيد رجب احمد2775

3418.517.510.58.51915.5104.5165.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةسماح السيد محمد السيد2776

33151812.51022.513101.5185.57نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةسمياء محمد متولى احمد2777

372817.51313.526.5201291765.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةسها منتصر رفعت فرج2778

5.564.57.53.511431953نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةسوزان عطيه ابوغنيمه محمد2779

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةشاهيناز السيد جمعه محمد2780



32.51514.5881612.590.5155.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةشروق رمضان فاروق محمد2781

3.54.52.57.5310.5425553نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةشروق صبحى محمد ابراهيم2782

23151487.515.510.578125.56.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةشرين محمود محمد نجيب عبداللطيف2783

54.55.53.547.51.524552.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةشهد بشير ابراهيم عبداللطيف2784

3826.5209.51221.517.5123.51965نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةشهد حمدى على محمد2785

3327.519.513152817.5125.5145.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةشهد رمضان ربيعى جوده2786

37221710.51020.519115.51255نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةشهد عاشور محمد محمد2787

2915.5137.57.5151890.51455نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةشهد محمود ابراهيم محمد2788

27.516.5157.5916.51590.51355نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةشهد محمود محمد نجيب عبداللطيف2789

8.5557.53.511534.5553نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةشهد معروف عبدهللا احمد2790

2015107.5815.51070.5105.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةشهيره بهاء محمد السيد2791

2015107.57.51510701155نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةشهيناز عبدالتواب عبدهللا حميده2792

31151599.518.514.5941055نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةشيماء احمد محمد عاشور2793

382918.511132412.51221755نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةشيماء جمعه رشدى محمود2794

4024.52013132620130.51765نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةشيماء شعبان السيد عثمان2795

3824.51912.512.52519.51261765نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةصابرين السيد فهمى عبدالرسول2796

20151087.515.51070.5125.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةصباح رجب يس محمود2797

2115107.57.51510711455نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةصفاء اشرف عدلى ابراهيم2798

2563.55واحد4.534.57.54.512نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةصفاء محمد ابراهيم شلبي2799

1491082.510.55.5491555نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةعال صالح محمد الكبير خميس2800

2817128.57.51610831575نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةعلياء عرفه ابراهيم كيالنى2801

20151097.516.51071.51475نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةعلياء ياسر محمد مرسى2802

34.53019.513.512.52617127157.55.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةغاده رجب السيدالبدوى شحات2803

2015109.51019.51074.5107.55.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةفاطمه ابراهيم عبدالجواد محمد2804

37.52817.5141327151251975نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةفاطمه ربيع محمد عبدالجواد2805

332214.513.51427.515.5112.5177.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةفاطمه هانى محمد سالمه2806

2015107.5815.51070.5125.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةفر حه عامر رجب جابر2807

231510.510.58.5191077.51775نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةفرحه احمد على احمد2808

36191513.514.528141121985نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةفرحه محمد حمدون صابر2809

40.51075واحد95107.5815.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةكريمه جمال السيد كيالني2810

21.515107.5916.51073127.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةلبنى ايمن جابر محمد2811

37272013.51023.516.51241775نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةلمياء جمال سعد عبدالموجود2812

2915157.57.51510841275نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةليلى سلطان صالح ابراهيم2813

20151087.515.51070.5167.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةمرفت حسين كامل محمود2814

46137.55نصف1371087.515.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةمروه جمال احمد حسين2815



2015107.5815.51070.5167.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةمروه شوقى محمد شحاته2816

30.5191510.57.5181092.5127.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةمريم شحاته صديق فانوس2817

31115.55نصف1.54107.57.515نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةمريم عبدهللا محمد محمد2818

202107.57.5151.548.51175نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةمريم ميالد شوقى عبدالمالك2819

33152013142716.5111.5157.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةمشيره ابوالسعود محمد عبدالمجيد2820

35.515167.511.51912.5981975نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةملك محمد عبدالواحد عبدهللا2821

403020151530201401776نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةمنار محمد احمد على2822

322719.512.511.52417.5120167.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةمنه هللا محسب محمد عثمان2823

34.527201313.526.518.5126.5177.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةمنه هللا هشام ابراهيم محمد2824

40302014.51529.519.51391686نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةمنه محمد عباس عبدالرحيم2825

40.51165نصف123107.57.515نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةمنه محمد مصطفى احمد2826

25.515118.5917.510791275نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةمنى محمد السيد محمد2827

65107.57.5152.538.5117.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةمى شعبان فرج هللا محمد2828

301514.58.510.5191391.51075نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةمياده احمد عبدالعليم احمد2829

2015138.5917.51075.51475نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةناديه احمد محمد عبدهللا2830

32151410102010911575نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةندا شعبان عبدهللا ابراهيم2831

39.5302015153020139.5187.57نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةندا نجم الدين حمدى عبدهللا2832

201510109.519.51074.51175نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةنسرين ابوبكر ناجى حامد2833

34.52216.510.51121.513.5108126.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةنشوى حسين محمد محمد2834

5.51.5صفر24صفر1.543.57.57.515نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةنورهان جمعه احمد محمود2835

352415.59.59.51913106.5126.56نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةهاجر النابغه على محمد2836

37.52418.514142817125157.55.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةهاجر حماد السيد عبدهللا2837

2015107.5916.51071.5137.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةهاجر ربيع عبدالعال السيد2838

2015107.59.5171072107.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةهاجر عرفه محمد محمد2839

33.5252011142515118.5157.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةهاجر محمد سالمه السيد2840

9644.58.5134.536.5565نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةهاجر منصور بسيس حامد2841

35.5261712112317118.5127.57نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةهاجر ناصر محمد ابراهيم2842

2015107.59.5171072107.55نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةهاله فايز السيد حسين2843

35281610.511.52220121147.56.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةهبه رجب فتحى حسن2844

201510.59.57.5171072.5107.56.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةهبه سامى احمد علي2845

3729201313.526.518.5131137.58نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةهبه عرفه محمود ابراهيم2846

34.5291911.511.52318.51241255نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةهدى عالء سيد عبدالرحمن2847

2018107.58.51610741355نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةهدى نصر خميس محمد2848

2015107.58.51610711255نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةهدير السيد جمعه جمعه2849

23.51610910191078.51565نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةهدير جمعه محمد محمد2850



281615.510.51222.510921675.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةهدير عالء ربيع عثمان2851

373019.514152919.51351575نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةهدير مسعود حلمى حسين2852

342818.514152918.51281475.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةهدير هاشم سعد عبدالموجود2853

2015107.59.51710721275نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةهند حامد ابراهيم محمد2854

2715108111910811475نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةورده احمد على احمد2855

3015179.511.52114971175نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةوالء محمد عبدهللا ابراهيم2856

38281913.51427.517129.51576.5نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةياسمين مسعود جمال محمد2857

126103.58.5123.543.51055نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةيسرا حميده ابراهيم عبدالعظيم2858

2015107.5916.51071.51155نظاميصفانيه تعليم اساسىالعدوةيسرا خالد سعد علي2859

271816.510.514.5251399.51675نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةابرام سامى عدلى وهبه2860

382619.513.51528.519.5131.51775نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةابرام عماد الدين طلعت بشرى2861

36252012152718.5126.5167.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةابراهيم فوزى متولى احمد2862

27211912.51426.516109.5147.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةابراهيم نصرت جمعه عبدالحليم2863

2016157.5815.51076.51055نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد اشرف ابوزيد ابراهيم2864

2721179.51120.515100.51375نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد انور فراج السيد2865

332617910.519.511.51071575نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد جمال احمد عبدالجواد2866

312118.512.51325.513.5109.5176.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد جمال رمضان محمد2867

30211810.510.52112.5102.5157.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد جمال عبدالعظيم حسين2868

332316.51012.522.513108155.55.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد جمام محمد ابراهيم2869

7313.55495.538105.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد جمعه احمد حسين2870

372619.513.51528.518.5129.5136.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد جمعه محمد عبدالعظيم2871

33251814142810114185.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد خميس محمد محمد2872

201516.510.511.52212.5861175نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد دسوقى محمد فرحات2873

36191812142614.5113.5147.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد ربيع السيد عثمان2874

201515.57.57.5151277.51265نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد ربيع حسين السيد2875

541037.510.54.534652نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد ربيع محمد عبدالجواد2876

103107.57.5154.542.51255نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد رجب محمد حسن2877

24125.51.5صفر535.537.510.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد رجب محمد متولى2878

2915181010201092167.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد رمضان احمد محمد2879

38252014.51226.520129.5206.55.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد رمضان حسن على2880

201511.5119201076.5107.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد رمضان وردانى هالل2881

94107.58.51610491175نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد سامى رمضان احمد2882

3315147.511.51912.593.51575.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد عرفه على خليفه2883

12.57.57.5151044.51155صفر7نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد عالء السيد فرج2884

8310.54.5913.52371475نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد عالء جمعه عبدهللا2885



3315161010.520.51296.5137.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد عالء محمد الشريف2886

105109.57.5173.545.5105.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد محمد ابراهيم معتمد2887

2615141081810.583.51255نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد محمد خليل ابراهيم2888

201511.57.5815.510721055نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد محمد شعبان طلب2889

4367.57.5151038875نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد محمد عوض حسن2890

39272014.514.52919134196.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد محمود توفيق محمد2891

38292014.51529.519135.5185.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاحمد نصر محمد محمد2892

382518.514142820129.5176.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاسامه عرفات احمد الريدي2893

301511.51411.525.510921875نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاسامه ناجح محمد توفيق2894

124107.5916.5446.5105.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاسالم السيد محمد عبدالعظيم2895

20151197.516.51072.51155نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاسالم جمال سيد ابوزيد2896

غغصفر5.5صفرصفرغغ5.5غغنظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاسالم حسن عوض حسن2897

2015127.5916.51073.51475نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاسالم حماده على ابراهيم2898

621087.515.51043.555.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاسالم خليل محمد احمد2899

3926191312.525.519128.5167.56.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاسالم رمضان عبدالستار عبدالحميد2900

221814.597.516.51081157.56.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاسالم عرفه ابراهيم محمد2901

34.520.513.57.57.51510.594185.56نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةاسماعيل ممدوح عبدالعظيم محمد2902

2015107.57.51510701555.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةالتايب مفتاح التايب عبدالكريم2903

342113.57.57.51511.595166.57نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةايمن رجب رشاد حسين2904

142104.54.59104545.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةايمن شعبان راتب غزاوى2905

3722.517.58.512.52118116167.57.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةجاسر سالمه احمد احمد2906

3829181513.528.520133.51578نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةجمال جمعه محمود معوض2907

222311.57.57.5151081.5156.58نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةحازم جمعه محمد محمد2908

3726177.511.51915.5114.51867.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةحازم رضا عبدالوهاب محمد2909

3525.516.5812.520.516.51141575.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةحماد جمال محمود معوض2910

20151087.515.51070.51056.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةحماده احمد عيد محمد2911

352014.58.5917.5171041368نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةحمزه احمد محمود محمد2912

3123.513.59112013.5101.5105.58نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةحمزه شعبان جمعه دياب2913

3419.51387.515.513.595.51757.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةحمزه محمد محمد حسن2914

2015107.57.51510701055نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةحميده شعبان عبدهللا حميده2915

3927.5181213.525.5201301558نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةخالد شعبان عباس سيد2916

201511.57.57.5151071.51055نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةراشد السيد شحاته صالح2917

3343.52.5610261056.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةربيع محمد انور خليفه2918

11767.57.5153.542.51155نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةرضا محمد محمود احمد2919

731.542.56.51.519.552.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةرمضان السيد على محمد2920



351717.51213.525.515110137.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةرمضان ربيعه ابراهيم فرج2921

13434.559.52.532117.55.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةرمضان سيد رمضان حسين2922

2915107.57.5151079147.55.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةرمضان ناجح توفيق محمد2923

2215107.57.51510721155نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةزاهر عرفه سيد محمد2924

3816.519.510112118113176.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةسعيد سامى سعد عبدالستار2925

1161.555.510.51.530.5655نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةشحاته جمال محمد شحاته2926

10724.58.5132341155نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةشريف محمد نصيف حسن2927

8410.57.57.515441.5116.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةشعبان عصام عاشور محمد القاضي2928

4025.51912.514.52718.5130136.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةشنوده سالمه مسعد ايوب2929

2615148.57.5161081135.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةضياء عبدالسالم محمد عبدالسالم2930

2915177.57.5151086107.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةضياء نادى السيد عبدالسالم2931

3921191314.527.513.5120167.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةطلعت هانى احمد طلعت2932

321511.57.5916.51085137.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةطه جمال على عبدالوهاب2933

36191910.51020.514108.5146.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدالرحمن ابوغنيمه محمدنجاتى ابراهيم2934

392419.51210.522.512.5117.5166.58نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدالرحمن احمد شعبان ابراهيم2935

10847.55.5132.537.5955نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدالرحمن اسامه جمعه السيد2936

185.55.57.57.515347106.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدالرحمن جمعه حسين حسن2937

201510.57.57.5151070.5115.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدالرحمن حسن محمد حسن2938

3515188.510.519131001085.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدالرحمن خالد عاشور عبدالنبى2939

3627191312.525.520127.5177.58.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدالرحمن خالد محمد محمد2940

40282014.51428.520136.5166.59نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدالرحمن رجب اسعد السيد2941

40231813.514.52818.5127.5166.56.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدالرحمن رضا محمد على2942

20151099.518.51073.5107.56نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدالرحمن رمضان عوض حسن2943

40302015153020140196.57نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدالرحمن صالح عثمان محمود2944

128107.57.5152.547.51156.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدالرحمن فولى على عبدالوهاب2945

201510881610711076نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدالرحمن قياتى عطفى عطيه2946

392216.512.510.52311111.5146.58نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدالرحمن محمد سالم احمد2947

332317.511102110104.5165.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدالرحمن محمد نصرت ابراهيم علي2948

201513.51110211079.5105.57.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدالرحمن هانى عدلى ابراهيم2949

2015117.5815.51071.596.56نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدالعزيز ربيع عبدالستار عيد2950

61.5107.57.515234.51055نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدالفتاح حسين على عبداللطيف2951

241513.57.58.5161078.5175.57.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبداللطيف على عبداللطيف حسين2952

82.5107.55.5132.5361157نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدهللا احمد محمد عبدالصالحين2953

3523.516107.517.513.5105.519.577نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدهللا السيد حسن فرحات2954

11410.57.57.515343.51356نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدهللا حسن شعبان احمد2955



3345.52.58321955نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدهللا رضا محمود احمد2956

3318.517.59.51120.515.51051257.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدهللا على ابراهيم محمد2957

39281912.512.52519130185.58نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدهللا محمد السيد مرزوق2958

39.526201212.524.5201301968نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعبدهللا محمود محمد محمد2959

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعدى جابر احمد ايوب2960

221716991810.583.5157.57.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعالء رضا مصطفى حسين2961

2718.5168.57.5161087.51457نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعالء سامى جالل عبدهللا2962

302316.598.517.513.5100.51476.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعلى رجب محمد رمضان2963

2015107.57.5151070116.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعلى سالم عبدالدايم مرزوق2964

2015107.57.51510701075.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعلى صبحى سليمان مرتاح2965

201516.57.57.5151076.5106.57نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعلى عيد بدوى السيد2966

231511.57.57.5151074.51366.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعمر رجب محمد على2967

3822.5199.57.51714.5111116.56.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعمر عاشور محمد محمد2968

2015107.57.51510701177.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعمر على محمد علي2969

38282013.51528.520134.5167.58نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعمر محمد حمدون ابوزيد2970

715107.5411.54.548105.57نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعمرو ابراهيم محمد متولى2971

2015107.57.51510701566نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعمرو احمد عبدالسالم عبدهللا2972

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعمرو فتاح خيرى حسين2973

2015107.57.5151070107.56.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعمرو محمد السيد عبدهللا2974

86.55.54.57.5124.536.51067.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةعمرو ناصر السيد جمعه2975

2015107.57.5151070156.57نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةفؤاد نادر مكرم نجيب2976

2615137.59.51710811877.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةفادى شحات كمال اسحق2977

7.58.5218.5835واحدواحد3.53.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةفارس نصر ابوالسعود هارون2978

541025.57.54.5311055.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةكريم احمد ابراهيم مرسي2979

128.51064.510.53.544.5865نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةكريم حسين جمعه عبدهللا2980

2015167.57.51511.577.51055نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةكريم عصام صابر حافظ2981

2015107.57.51510701355.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةكريم منصور محمد السيد2982

2015118.57.51613751455.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةكيرلس عماد نبيل حليم2983

3923.5201314.527.519.5129.52075.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحب بياوى محب حنين2984

39.5292015153019.51381876.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد ابوهوله محمد محمد2985

2915171214.526.511.5991676.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد احمد راشد حسين2986

2215107.57.51510721075نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد احمد سعد عبدهللا2987

131547.55.513348965.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد احمد سالمه حسين2988

3621.517108.518.516.5109.51555.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد احمد عبدهللا مبروك2989

3626.518.5121224191241566.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد اشرف صابر عبدالهادى2990



7.5310.5222.5335واحد54نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد السيد ابراهيم ابراهيم2991

35281810.51020.518119.51575.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد السيد ابراهيم عبدهللا2992

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد تهامى ناجح ابوزيد2993

362719.511132416122.51956نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد ثروت محمد عبدالغنى2994

201510.58.57.5161071.5107.56نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد جمال عبدالنبى عبدالمجيد2995

3830201312.525.518.51321676نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد حسن ابراهيم عبدالمعز2996

35282011112219.5124.51776نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد حسين توفيق عبدالكريم2997

3.5513.5555واحد2.5واحد3واحدنظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد حسين محمد حسين2998

231510.58.57.5161579.5166.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد حسين محمد عبدالرسول2999

3324.52012.51224.510112187.56نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد حنفى محمود محمد3000

3527.5201210.522.5101151575.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد خميس مرسى عبدالرحيم3001

38.51265واحد12.58.55.57.53.511نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد رجب بدوى مرسي3002

45.5963.5واحد1311983.511.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد رضا عبدهللا محمد3003

26.516.518981710881655نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد رمضان سليمان حسين3004

341920107.517.512102.5166.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد رمضان على احمد3005

28.5115.53صفر114454.59.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد سعد محمد ناجح محمد3006

301514117.518.51087.51665نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد سعيد على سعيد3007

8.54.5107.5613.51.5381155.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد شعبان السيد ابوزيد3008

28.51517.57.57.51510861665نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد شعبان صابر حافظ3009

21151587.515.51076.51475نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد عبدالباسط محمد عبداللطيف3010

35.51473.5صفر85.5117.53.511نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد عدلى عبدالعظيم حسين3011

321365صفر9.57.557.52.510نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد عرفه فاروق عبدالكريم3012

301515.57.57.5151085.5165.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد فرج صالح عبدالستار3013

43.5135.55نصف15.58.587.53.511نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد كمال محمد محمود3014

20.515147.57.5151074.5156.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد مكرم محمد يوسف3015

30.51516.59.5817.51089.5156.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد نور محمد احمد3016

25.51717.5108.518.51088.5156.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمود احمد سيد محمد3017

3422.517.510.5919.511104.5156.56نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمود احمد محمد كامل احمد3018

33.516.520141226151111776نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمود جمال عبدالهادى عبدالحافظ3019

39261913.51427.516.5128176.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمود عرفه كمال مبروك3020

2015108.51018.51073.5156.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمود محمد احمد متولي3021

231511109.519.51078.51455نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمود محمد راتب غزاوى3022

371717.513.512.52611.51091555نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمود هانى محمد عبدالحليم3023

38.518.519.513.51326.512.5115.5186.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمصطفى احمد عرفه السيد3024

271511.57.5815.51079126.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمصطفى خيرى عبدالغنى عبدالوهاب3025



1369.54.537.510461152.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمصطفى رمضان محمد عبدهللا3026

38.52018.511.510.52214113105.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمصطفى عاشور محمد مراد3027

21.515117.57.5151072.51065نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمصطفى عرفات محمد فهيم3028

38.525.518.51514.529.518.5130.5176.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمصطفى فؤاد على محمد3029

13.51072صفر5.522.521.53.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةمصطفى قناوى محمد اسماعيل3030

381262صفر105107.55.513نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةممدوح حسن حمدى على3031

2015128.58.5171074166.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةميالد شحاته توفيق اسحق3032

2015117.57.5151071125.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةهانى سالم حتيته محمد3033

35.51517.510.510.5211099167.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةهانى محمد مصطفى علي3034

2717.515.512.59.52210.592.5167.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةهانى وحيد بولس سليمان3035

2016.5138.57.5161075.5145.55نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةهيثم سعيد على ابراهيم3036

251511.57.57.5151076.51155نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةوليد حميده سيد ابوزيد3037

35.51052.5واحد157.53.52.568.5نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةوليد سعيد صابر حافظ3038

3310.57.55.513433.51252نظاميصفانيه االعداديه بنينالعدوةياسين عويس خميس ابوزيد3039

10158.543.57.52.543.51052.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةابتسام رضا عبدهللا محمود3040

2015107.57.51510701355نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةابتهال حسن ابراهيم عبدالقوى3041

2015107.57.51510701655نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسماء انور محمود عبداللطيف3042

2315127.57.51510751365نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسماء سعودى جمال رمضان3043

2015.5107.57.5151070.51075نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسماء محمد مبروك محمد3044

11.5157.53.52.563431273نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسماء محمد مرعى محمد3045

251712.57.57.5151079.51655نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسماء نادى حسن محمود3046

2015107.57.51510701255نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةامانى عبدالوهاب على سليمان3047

2415.5107.57.5151074.51175نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةامل ضاحى على عمران3048

11.59.51034.57.5543.51073نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاميره احمد احمد احمد3049

29.51253صفر136442.56.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاميره رضا سيد شحاته3050

11158.54.53.58345.51353نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاميره طه جمعه حسن3051

2618.5137.57.5151183.5167.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةانجى اشرف مكرم عزيز3052

231710.57.57.5151075.51255نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةانيسمون رضا جمعه رزق هللا3053

2015.51187.515.510721575نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةايمان بحر محمد صالح3054

8.556.54.52.573.530.51252نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةايمان جمال طه عبدالعزيز3055

2015107.57.5151070147.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةايمان خالد عثمان حسن3056

28.5105.52نصف76.5743.57.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةايمان خالد على محمد3057

31.5862.5نصف8974.52.57نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةايمان ربيع محمد حزين3058

201512.57.57.5151072.51475نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةايمان عبدالرحمن احمد مصطفى3059

2115.511.57.57.5151073147.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةايه رجب حسين عبدالعزيز3060



واحد74.56.5448531115نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةايه يوسف عوض يوسف3061

29.515107.57.5151079.5137.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةتهانى سليمان شفيق يعقوب3062

2015107.57.5151070137.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةتهانى كمال رياض يوسف3063

58.54.57.57.515437146.52.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةجورجينا منير وليم وهبه3064

2015107.57.5151070126.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةحنان محمد محمد محمود3065

109.55.54.559.5539.51262نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةخديجه حسن على سيد3066

32.519.514.57.57.5151091.51475نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةخديجه خالد فتحى عزيز3067

غغصفر0غصفرغغغغغنظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةدعاء ربيع حسين عبدالعزيز3068

2015107.57.51510701875نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةدعاء شعبان على محمد3069

88.53.54.55.51010401355نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةراما محمد محمود عبدالعظيم3070

18845493.542.5157.53.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةراوه ابوالوفا خليفه عبدالجواد3071

16852.5صفر4.53.51.524.56.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةرحاب جمعه مبروك علي3072

6.57.562.54.57532137.52.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةرحاب حجازى حسن على3073

20.515107.57.5151070.5147.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةرحاب نور قاعود فهمى3074

2015107.57.5151070157.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةرشا محمد عمر محمد3075

496.54.55.5101039.51151.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةزينب حسن سيد احمد3076

2315.513.57.57.51510.577.51775نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةزينب محمد حامد حسن3077

26.515.5117.57.51510781575نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةساره رجب سيد سعيد3078

2016.5127.57.5151073.51675نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةساره عبدالرحمن عيسى محمد3079

2915107.57.51511801375نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةسالمه صالح ربيع سيد3080

8.58.56.534.57.5435127.51.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةساميه مصطفى عثمان محمد3081

7.57.5854.59.5335.51173.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةسمر محمد عبداللطيف جوده3082

نصف9.5105صفر437واحدواحدنصفنظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةسهيله عمر محمد ابراهيم3083

نصف6.546.55494.530.5115نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةسهيله ماهر حلمى على3084

35.51072نصف1294.554.59.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةشاهنده ربيع سيد عبدالجواد3085

291511.57.57.5151080.51275نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةشريفه عبدالجيد عبدالستار عبدالرازق3086

7.58.51.536973.5واحد1286نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةشرين عبدالعظيم عزيز عبدالعظيم3087

382619.513132617.51271675.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةشهد عمر احمد محمد3088

11.5894.548.53.540.51275نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةشهد محمود محمد احمد3089

واحد75652.57.54.530103.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةشهنده رضا محمد احمد3090

291511.57.57.5151080.51555نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةشيماء اشرف قاسم ابراهيم3091

129.511.554.59.54.5471053نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةشيماء جمال حمدى ابوشوك3092

107.587.5411.54.541.51372نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةشيماء جمال محمود عبدالعظيم3093

2015107.57.51510701275نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةشيماء حماده عمر محمد3094

5.5610.554.59.54.536107.51.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةشيماء رضا حمدى سيد3095



واحد118.5955104.543116نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةشيماء سعيد محمد عبدالعظيم3096

11797.54.5125441183نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةشيماء شعبان خلف سيد3097

121584.559.53.548147.52نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةشيماء قاسم كامل جوده3098

2.56.56.53472.525126.51.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةصباح عاطف ماهر كامل3099

2015107.57.51510701455نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبير عبدالجواد عبدالغنى محمد3100

1115.562.53.564.543132.52.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعفاف عادل محمود عبدالعظيم3101

917.53.543.57.52.5401565نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعال ضاحى انور محمد3102

14.5154.53.57.5112.547.51555.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعال محمد جالل ابراهيم3103

393020151530201392065نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعلياء ربيع عزيز محمد3104

29.520.5139.57.5171393177.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةغاده رجب على كامل3105

12153.547.511.52.544.51555نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةغاده رجب على محمد3106

11154.53.547.52.540.5145.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةغاده رمضان جابر محمد3107

34.529171414.528.518.5127.51875نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةغاده رمضان عبدالعزيز على3108

37.517.5127.57.51513951975نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةفاطمه اسعد محمد نعمان3109

2016107.57.5151071146.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةفاطمه عوض جمعه محمود3110

11.5153.53.53.572.539.5164.52.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةفاطمه محمد ابراهيم عبدالوهاب3111

231511.57.57.5151074.5125.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةفاطمه محمد احمد محمد3112

10154.53.52.563.539122.56نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةفاطمه مصطفى سعد حسين3113

2015107.57.51510701145نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةفرحه ربيع سيد محمود3114

3220.5117.57.5151088.51556.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةكرستينا عيد ثابت شحاته3115

9.5153.54.53.58238145.52نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةلمياء ربيع جمعه شحاته3116

32.519.511.57.57.5151088.51965نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةلوره رجب عبدالعزيز على3117

2015107.57.51510701765نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةماجده خليفه امين محمد3118

2015107.57.5151070135.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةماجده رمضان صالح ابراهيم3119

8.515.54.52.53.563.538105.53.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمبروكه محمد ابراهيم محمد3120

3829.518.51414.528.518.51332085نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمرنا سليمان رزق هللا مرقس3121

111542.535.52.5381146نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمروه حسين محمد عادل حسين3122

2216.5107.57.5151073.51865نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمروه عبدالوهاب فضل محمود3123

39.5302015142918.51371977نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمريم رضا زين الدين عوض3124

3.5152.57.57.5152.538.5143.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمنار جمال ابراهيم محمد3125

2015107.57.51510701455نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمنار رضا توفيق محمد3126

32.51916.514.512.52716.5111.5197.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمنال حنا عطيه سمعان3127

3923.5171412.526.5181242097نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمنه هللا حسين احمد امين3128

17152.57.5411.52.548.51255نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمى فيصل صالح ابراهيم3129

28.516.5107.57.51510.580.51875.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةنجالء محمد على عبدالجواد3130



2221107.57.51510781466نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةنرمين جمال خلف عبدالحميد3131

3625.518.51412.526.518124.5207.55.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةنرمين يسرى بشرى رزق هللا3132

383019.514.51529.519.5136.5197.57نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةنها وجيه ابراهيم صالح3133

37.520.514.514102413109.52087نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةنورهان ايمن جمعه رزق هللا3134

1615.52.57.54.5122481175نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةنورهان رضا على سيد3135

1092.57.5411.52.535.51052.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةنورهان رمضان سامى ابراهيم3136

13153.57.5411.52.545.5125.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةنورهان شعبان شريف محمد3137

2115107.57.51510711565نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةنورهان شعبان محمد نجيب مصطفى3138

13151.57.5411.52.543.51155نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةهاجر بشير فاروق عبدالوهاب3139

36.517101011211094.51965نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةهاجر رضا محمد حسن3140

9151.57.5613.5241165.53.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةهاجر عادل مسعود على3141

2015107.57.51510701675نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةهاجر محمد حسن محمود3142

10151.54.57.512240.51455نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةهديه سعد على علي3143

6151.54482.5331352.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةهناء رضا عثمان حسن3144

33.525148.510.51912.5104186.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةهناء سعد محمد محمد3145

11857.5613.52.540115.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةهناء شعبان فتحى عزيز3146

2016.5107.58.5161072.51655نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةهيام هالل محمد صالح3147

2915107.57.5151079185.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةوالء امين انور عبدالوهاب3148

32.516.5107.57.51510841565نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةوالء عزت عزيز احمد3149

111537.57.5152461545نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةياسمين ربيع عاشور محمد3150

3924.51913132616.51252075نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةيوستينا ابراهيم رزق هللا مرقص3151

6.515107.57.515248.51155نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةابراهيم جمعه محمد ابراهيم3152

9151047.511.51.5471555نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةابراهيم حمدى عبدالعليم حسن3153

29.5125.53.5صفر4نصف5155.53.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةابراهيم سعيد سيد عبداللطيف3154

33125.55صفر51563.53.57نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةابراهيم محمود ابراهيم محمد3155

2015117.57.51510711655نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةابوبكر اشرف صالح عبدالحليم3156

381153.5واحد5.57.5124812نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد جمال محمود يوسف3157

362817.51313.526.519.5127.51975نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد حسن ابراهيم محمد3158

231714.58.57.5161080.51755نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد حسن عزيز على3159

2015.5107.57.5151070.5125.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد حسن فتحى ابراهيم3160

2015107.57.51510701075نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد خالد حسن محمود3161

2017.5107.57.5151072.5127.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد رضا محمد محمد3162

38115.55صفر7.51557.5310.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد صبحى احمد سليمان3163

31.51152.5صفر5.5155.523.55.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد عبدالعزيز حسين عبدالعزيز3164

2017.5107.57.5151072.51455نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد على ابراهيم على3165



34211487.515.51094.5177.55.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد عيد محمد محمد3166

15.5105.55صفر4صفر834نصفنظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد مبروك سعد عبدالعزيز3167

39.5302012.514.52719.51362076نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد وليد ربيع رمضان3168

1.52.51.538116.52.5واحد91510نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسالم ابوالخير جالى موسى3169

2018.5107.57.5151073.5135.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسالم احمد محمد احمد3170

2015117.57.51510711275نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسالم احمد محمد السيد3171

421162.5واحد615107.52.510نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسالم فتحى ابوشليته احمد3172

8.515.5107.5411.52.548126.53.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسالم محمد سبد شحاته3173

8154.57.57.5152.5451253نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةامين رضا على ابوالسعود3174

202010.59.57.5171077.5156.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةايمن مقار سعد مقار3175

121052.5صفرصفرصفرصفر264نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةبريقع سعودى بريقع احمد3176

30.52112.5117.518.51092.51475.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةبيشوى صالح شفيق صالح3177

2015107.57.5151070127.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةثابت رزق هللا ثابت رزق هللا3178

40.51052.5نصف8.51567.5310.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةجمال ابراهيم محمد عبداللطيف3179

7.515107.5411.5347116.53.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةجمال ربيع كامل محمد3180

2815.5167.57.5151084.5127.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةحازم فراج عاطف محمد3181

68107.5310.53.5381053نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةحازم فولى محمد محمد3182

34.51133.5صفر4.51510235نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةحذيفه احمد احمد على3183

38.52115.58917101021465نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةحذيفه حسن يحيى قاسم3184

2115107.57.51510711265نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةحسام رمضان سيد محمد3185

3723.519.511132418.5122.51475نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةحماده عاطف عباس ابراهيم3186

2015107.58.51610711065نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةحماده كامل ابراهيم احمد3187

2017.5167.57.5151078.5177.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةحمدى عيد محمد احمد3188

2015107.57.5151070125.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةحمزه محمد سيد ابراهيم3189

2017.5107.57.5151072.51165نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةخالد عيد سيد محمود3190

315.510.57.5411.5242.51265نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةخالد محمد عطيه عبدالجواد3191

2017127.57.51510741155نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةربيع رجب ربيع ابراهيم3192

381063.5واحد2.515107.529.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةرجب حسن على سيد3193

43.51055واحد615107.5411.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةرمضان جمال على سليمان3194

37.5125.53.5واحد3.51510.543.57.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةرمضان كمال على علي3195

461045واحد915107.53.511نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةرمضان وجيه رمضان عبدالجواد3196

44.51355نصف7.515107.5411.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةسعودى احمد كامل محمد3197

37.51156صفر715103.525.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةسعيد عطا حسن عبدالمجيد3198

321055واحد2.5154.57.51.59نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةسعيد مصطفى عبدالعاطى محمد3199

221514.57.59.5171179.51555نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةشريف عبدالمنعم عبدالصمد محمد3200



36.51715.513.51528.512109.5175.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةشعبان جمال السيد عبدالجواد3201

10.51544.58.5133.5461365نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةشعبان عدوى ماضى ابراهيم3202

6.5154.54.56.511239106.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةشعبان مظهر فضل السيد3203

5واحد26.515واحد883.5336نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةصبحى على سيد احمد3204

201510.57.57.5151070.5115.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةصالح ياسر حمدى صالح3205

37262012.514.52719.5129.5186.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةصموئيل رضا شحاته غرباوى3206

25.592.55نصف6.56444.58.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةطه ربيع طه محمود3207

9521.52.542.522.5135.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعادل شفيق يعقوب سليمان3208

1884.56.5صفر3631.54.56نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن جمعه مرعى محمد3209

27.515107.57.51512.5801665.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن رجب عزيز محمد3210

35.51515.59.51423.514103.51575.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن سعيد محمد جوده3211

6.5623.53.57223.51163.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن عمر كامل عبدالعزيز3212

صفرنصفصفر3.5صفرنصفصفرنصفواحد2صفرنظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن كامل على محمد3213

10.572.53.547.5431.5463نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن مبروك سيد محمد3214

13155.5448445.51385نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن محروس حسين محمد3215

14.5155.54.54.593471175نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن مصطفى ابراهيم احمد3216

15.5710336846.5123.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن ياسر ابراهيم محمد3217

20.563.52صفر7433.536.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدالعظيم عمر رجب محمد3218

12.53105.5712.574595.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدالقادر رزق عبدالكريم احمد3219

9151.567133.5421072.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدهللا حميده عبدالوهاب سيد3220

20151087.515.51070.51175نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدهللا دياب عيسى دياب3221

40271912142620132177.56نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدالوهاب ابراهيم ازهرى محمد3222

2015107.57.51510701875.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدالوهاب شعبان على عبدالوهاب3223

34.515148.56.51515.5941675.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبده سعودى عبده حسن3224

11565.5510.5436.51265نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعزالدين مصطفى سيد محمد3225

983.554.59.54341355نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعلى بهلول على سالم3226

1354.554.59.543655.53.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعلى عبدالدايم على عمران3227

12.59655102.5401265نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعلى محمد موسى عبدالسالم3228

22.51775واحد5.5624.53.58نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعمر خالد سيد شحاته3229

201510107.517.51274.5158.55نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعمر زكى محمد ابراهيم3230

20151087.515.51171.51175نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعمر شعبان زكى على3231

33.5955نصف11944.54.59نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةعمرو جمعه مرعى محمد3232

201510961510701365نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةفادى صالح فوزى غرباوى3233

35.516141212.524.51010086.57نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةقاسم خميس قاسم ابراهيم3234

23.51275نصف8.561.5347نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةكريم طه حسين عبدالعزيز3235



7.5444.54.593.5281555نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةكريم هانى مصطفى محمد3236

10.564538331.51151.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمؤمن كامل على احمد3237

34.52417.59.511.52115.5112.51776.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةماركو يسرى شحاته غرباوى3238

13.5857.5512.56.545.51373نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمبروك عربى مبروك علي3239

32151110.5717.514.5901385.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد احمد حسين طلبه3240

39.527167.511.51917.5119156.56.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد جمال حسين احمد3241

191353واحد3.5433.547.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد خالد على عبدالحميد3242

29.515157.57.5151084.51676نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد خالد فتحى عزيز3243

452.53.52.561.5191365نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد رمضان عبدالوهاب مصطفى3244

196103.547.5446.51372.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد سعيد عبدالحكيم ابراهيم3245

10444.548.52.5291373نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد سعيد محمد ابراهيم3246

20.5853واحد6.543.52.535.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد فولى رمضان سيد3247

453.526.5955واحد954نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد محمد كامل عبدالعزيز3248

7.5834.54.59330.51155نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد محمود مصطفى محمد3249

6.5654.548.5430855نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمود حجازى ابراهيم محمد3250

4.545.53.54.58426753.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمود شعبان ابراهيم رشيد3251

855.554.59.53.531.5955نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمود شعبان كامل زيدان3252

8.56104.54.591043.5855نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمود محمد ابراهيم على3253

2015107.57.51510701255نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمود ناجح محمد محمد3254

3515107.57.51510851365نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمود نجدى محمود عبدالحافظ3255

10.55103.55.591044.5127.53نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمصطفى شعبان محمد احمد3256

10.544.53.536.54.5301075نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمصطفى محمد طلعت عبدالحليم3257

8.5452354.5271375نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةمنصور صالح شلبى عبدالمقصود3258

13.597.54.54.5910491255نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةهشام عصام كامل زيدان3259

23444.58.53.521353.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةياسين ابراهيم محمد على3260

7.55554.59.5103795.53.5نظامي2القايات تعليم اساسى رقم العدوةيوسف شعبان ابراهيم على3261

2015107.5815.51070.51565نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةابتسام وجيه جمال محمد3262

24.515107.57.5151074.5126.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسراء عادل عطاهلل ابراهيم3263

371514.57.59.5171598.51585.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسراء عبدالجواد محمود شريف3264

585.5459229.51055نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسماء ابراهيم خليفه ابراهيم3265

1193.52.546.52.532.5852نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسماء اشرف جمعه عبدالعليم3266

551.52.557.5221661.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسماء خالد عبدالمنعم محمد3267

32.515107.57.5151082.51475نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسماء شعبان محمد ابراهيم3268

845.52.52.553.5261373.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسماء محمد مصطفى محمد3269

15.5663.55.593.5401165نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسماء مصطفى عبدالجواد على3270



38301713.51427.514.5127167.56.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاالء مبروك عبدالعال عبدالسالم3271

6.55436.59.52271362.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةامانى احمد حافظ رمضان3272

8332.568.5325.5945نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةامل محمد زكى احمد3273

3.541.51634.52.5نصف532.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاميره اشرف احمد توفيق3274

555.55813432.5137.52.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاميره جمال حسين نظير3275

20.515107.5815.5107146.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاميره خميس محمد محمد3276

2115107.57.5151071147.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاميره رضا ابراهيم شرموخ3277

2215107.57.5151072137.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاميره رضا مبروك محمد3278

صفر5صفر0صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرنظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاميره فرج فتحى حافظ3279

13.572.54711438155.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاميره مبروك محمد علي3280

13.5735813339.51463.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاميره محمد نور عبدالعزيز حسن3281

2515107.57.51510751385.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاميره ناجى طه احمد3282

34.5151087151488.5157.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاميره وليد عدلى ابراهيم3283

3515127.57.51512.589.5165.56نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةانجى شعبان محمد عبدالصمد3284

105104593371445نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةايمان رمضان احمد عبدهللا3285

96655.510.5334.51355نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةايمان رمضان كامل احمد3286

2315107.57.5151073107.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةايمان مبروك منير محمد3287

29.515107.57.5151079.51885نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةايمان محمد خميس حسن3288

5.53.5صفر1.521.515نصف4.543نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةايه رمضان فتح الباب نصر3289

3615108.59.5181190157.55.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةايه صالح عدلى ابراهيم3290

5.575.54.55.5102.530.5533.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةايه عيد احمد محمد3291

10262.546.5428.5105.52نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةايه مبروك عبدالعزيز عبدالرزاق3292

2.533.51.52.542.515.5863.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةبدريه احمد عبدالعزيز احمد3293

2315107.57.51510731065نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةتسابيح محمود عبدالحميد محمد3294

29.515107.57.5151079.5167.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةتيسير على محمد حافظ3295

146102.546.53.54055.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةجهاد مصطفى محمود حافظ3296

2715107.57.5151077157.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةحنان خلف قاسم احمد3297

955.544.58.54.532.5156.55.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةحنان محمد احمد شريف3298

135643.57.5334.597.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةخلود رضا كامل محمد3299

10.5843.54.58333.5154.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةخلود محمود منير احمد3300

34137.56.5نصف117.573.54.58نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةدعاء عيد محمود ابراهيم3301

3828.5191311.524.517.5127.51786.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةراندا مرتضى عمر حسن3302

2015107.57.5151070167.56.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةرانيا شعبان حمدى سليمان3303

25126.56واحد8.56.543.51.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةرانيا محمد حافظ محمد3304

53.58.52261555واحد77.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةرانيا معوض عبدالكريم عبدالسالم3305



101553نصف3واحد2واحد4.5واحدنظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةرحاب ناجح سعيد احمد3306

208.547.5411.5347157.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةرشا اشرف سمير شحاته3307

6.51535.54.5103.5381573.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةروضه احمد سعيد احمد3308

26151087.515.51076.51775نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةريهام محمد ابوعمر حسن3309

18156.55واحد2.535.5واحد6.54نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةزينب ربيع خلف محمد3310

5.51.54.52.57317155.53صفرنظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةزينب رمضان سعيد احمد3311

5.58.527.5411.52.530156.53.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةزينب عيد سعيد فهمي3312

10153.57.5411.5343156.54نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةسماح خميس فتحى محمد3313

774132152351563.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةسمر عادل محمد السيد3314

88.53.57.5310.5333.51554نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةسهام محمد كامل سعد3315

10.57.547.5411.53.5371574نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوة.سهام ناجح مصطفى عبداجواد3316

962.57.5411.53321573.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةسهيله شعبان احمد احمد3317

20.51553واحد862.51.51.53نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةسونا محمود عثمان محمد3318

2015107.57.5151070157.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةشاهيناز ربيع عبدالعزيز محمد3319

5.561.544.58.5324.51575نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةشريهان سليمان مصطفى على3320

12.562.552.57.53.5321573.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةشهد هالل عبدالجواد مصطفى3321

1575.55.538.5541156.53نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةشهد وجيه محمود عوض3322

241510.57.57.5151074.5157.56.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةشيماء حسن محمد حسن3323

2815127.57.51510801875نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةشيماء مصطفى عبدالجواد مصطفي3324

3826.513.51211.523.513.5115188.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةصباح على محمد محمد3325

2015107.57.5151070177.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةصفاء عبدالرحمن احمد محمد3326

71533.57.5111.537.51453.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةعزه حسنى كامل عبدالجواد3327

2915107.57.5151079177.55.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةعزيزه شعبان عبدهللا حسين3328

8.515437.510.53.541.5156.53.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةعفاف مبروك كامل جوده3329

11.571044.58.52.539.51555نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةعواطف جمال محمد حسين3330

غغصفر0غصفرغغغغغنظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةفاديه عيد محمود يوسف3331

38.5157.53.5واحد118.56.547.511.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةفاطمه احمد جمعه سعيد3332

88.524.53.581.5281573نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةفاطمه اشرف محمد جالل3333

12.5153.54484.543.51564نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةفاطمه عبدالحميد هيبه عبدالحميد3334

191453واحد3نصف4.582.52.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةفاطمه عطيه ابراهيم محمد3335

11.51523.57.5113.543156.53.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةفاطمه عيد سعيد فهمي3336

2015107.57.5151070166.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةكريمان جمال احمد احمد3337

14722.51.54229156.54نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةلبنى حنفى محمد عبدالعزيز3338

35.525.51411.511.52314112187.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمبروكه شعبان قاسم عبدالحى3339

12154.5358544.5156.56نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمبروكه عماد نعاس عبداللطيف3340



3.5320157.53.5صفر5.5623.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمروه اشرف غانم محمد3341

127.565.53.59337.5157.53.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمريم رضا احمد عبدهللا3342

38.51553.5واحد1215343.57.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمريم وليد محمد عبدالجواد3343

2015107.57.5151070157.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمنار خالد قاسم عبدالحي3344

62.51.53363.519.51553.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةموده نصر كامل محمد3345

11.53.5107.52.5101.536.51574نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةميرفت رضا محمد محمد3346

8336.5157.55.5نصف105.5107.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةنجاه مدنى احمد حسن3347

21.515107.57.5151071.51875نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةنجالء بشير احمد عبدهللا3348

7.57.52.54261.5251573نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةندى ابراهيم عزيز محمد3349

10.55104.537.52351573.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةندى ساعى محمد عبدالحميد3350

10.5146.53واحد2صفر2نصف43نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةنرمين جمعه احمد خليفه3351

331511.510.57.51810.588186.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةنرمين فضيل فتحى محمد3352

361514.51413.527.516.5109.51875نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةنرمين مسعود محمد عزيز3353

11765.54.5102.536.51773.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةنورهان سليمان محمد احمد3354

38175.53نصف7.58107.54.512نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةنورهان شعبان عبداللطيف جوده3355

221753نصف4.54.553.547.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةنورهان كامل عبدالجواد احمد3356

20.515107.57.5151070.51855نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةنورهان محمد نجيب ابراهيم سليمان3357

21.515107.57.5151071.51955نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةهاجر سيد منيسى احمد3358

291744واحد10.56533.56.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةهاجر ضاحى رجب محمد3359

211553.5واحد5.5434.537.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةهاجر عادل رمضان خليفه3360

121253صفر3.5صفر332.53.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةهاجر عادل محمد محمد3361

24.515107.57.5151074.51756نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةهاجر عبدالباسط رشدى مبروك3362

3215108.57.51610831865نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةهاله عبدالحميد هيبه عبدالحميد3363

88.56.57.5512.5237.51755نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةهبه سعيد ذكى محمد3364

11.58.5117.5512.5245.51865نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةهدى محمد احمد ابوبكر3365

441664واحد207.56.5549نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةهناء محمد عدلى ابراهيم3366

19.51534صفر64.53.532.55.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةورده ابوالعز احمد عبدالجواد3367

23.51564واحد52.54.55.5510.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةورده بشير محمد عبدالجواد3368

311553.5نصف117543.57.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةورده شعبان محمد السيد3369

29.51553.5واحد74.554.57.512نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةورده عصام محمد بشير عبدالصمد3370

20.51423صفر23.54.55.5510.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةوفاء محمد اسعد احمد3371

36.51653نصف12.55104.548.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةوالء اشرف احمد احمد3372

22151010.57.5181075206.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةوالء حماده احمد احمد3373

191454واحد543426نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةوالء عاشور عبدالغنى محمد3374

861.54.526.51.523.51553.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةوالء عطاهلل ابراهيم عبدالحكيم3375



37.528191514.529.518.5132.5186.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةوالء مصطفى محمد مصطفي3376

291454واحد6644.57.512نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةياره فرج سعيد مهني3377

14.5567.57.5151.5421653.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةياسمين مخلوف توفيق على3378

19.5153.54صفر66232.55.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةابراهيم ناصر محمد احمد3379

33.51554صفر5.5947.57.515نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد شرموخ محمد حسن3380

16.5153.53صفر4.53.5332.55.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد احمد سعد محمد3381

16.51553صفر3.5538صفر5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد جمال احمد محمد3382

271545صفر6.57454.59.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد جمال احمد محمد عمر3383

42.5152.55نصف13867.57.515نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد جمال سعيد حامد3384

28.5657.512.56351523نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد جمال طه عبدالعزيز3385

341554نصف1064.55.57.513نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد خميس على حسين3386

35155.54واحد7847.57.515نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد ربيع رشاد سليمان3387

381554نصف515103.547.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد ربيع شعبان عثمان3388

76.5103.56.5101.5351454نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد ربيع عبدالغنى محمد3389

311553.5نصف5.57103.54.58نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد رجب حسن حسانين3390

251564واحد8.54533.56.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد سيد شعبان سيد3391

25.51533.5صفر6.55.55.5448نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد عبدالرحمن احمد على3392

24.5152.53صفر6.57.54.5336نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد فتحى شعبان على3393

28.5151.53.5صفر6.576.54.548.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد محمد خليفه محمد3394

19.5151.53نصف5.55.53.531.54.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد محمد عبدالرازق عبدالجيد3395

361544نصف7.51563.53.57نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد محمد محمود مجاهد3396

301512.57.57.5151082.51655نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد محمد نصير محمد3397

211553نصف47.54.52.524.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد نادى فاروق عبدالعزيز3398

34.51553نصف88.51034.57.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسالم احمد رشاد محمود3399

10122.53صفر3واحد2نصف1.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسالم ربيع رشاد سليمان3400

2866.55واحد6467.53.511نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةاسالم عربى محمد شريف3401

16365نصف62232.55.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةبسام على ابراهيم علي3402

2315107.57.51510731075نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةحازم على اسعد احمد3403

25265صفر9353.54.58نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةحسام الدين محمد خلف عبدالوهاب3404

29655نصف11553.547.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةحسام رافت حافظ محمد3405

3629178.58.517151141075نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةحسن اشرف فؤاد السيد3406

25485نصف444.58.5واحد11نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةخلف مصطفى احمد عبدالعليم3407

20.5675نصف43.54.58واحد7نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةرجب محمد منير محمد3408

10327.5411.51.528855نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةرضا محمدحسانين عبدالحميد عبداللطيف3409

3718167.510.518121011375نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةرمضان جمعه رجب محمد3410



82.557.5512.5331775نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةرمضان عادل خميس عبدالعزيز3411

26.5755نصف67.52.510واحد9نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةسراج عاشور احمد خليفه3412

2215107.57.51510721055نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةسليمان محمد سليمان عبدالحميد3413

2015107.57.51510701076نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةشريف اشرف محمد شريف3414

2015107.57.51510701055نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةشعبان جمعه محمد زيدان3415

22.5675نصف5246واحد10نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةشعبان محمد فاروق عزيز3416

44275واحد164.5107.5512.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةطه بشريده على محمد3417

126.557.5512.51.537.5376.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةطه شعبان رجب احمد3418

93524.56.5225.51075نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةعادل محمد احمد توفيق3419

164.5103.54.582.5411565نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدالحميد فرج عبدالحميد سعيد3420

133107.57.5154.545.51375نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن بشير احمد عبدهللا3421

2015107.57.51510701775نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن جمعه حلمى علي3422

13657.53.5112.537.51575نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن وجيه كامل احمد3423

146.564481.5361555نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبداللطيف على عبداللطيف علي3424

32155.55صفر10467.54.512نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدالعزيز حسين عبدالعزيز حسين3425

31115.55واحد105.537.5411.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدالغفار حسن عبدالغفار عبدالسالم3426

27.51075صفر8347.5512.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدهللا رضا ربيع ابراهيم3427

29157.55واحد152.552.535.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةعالء وجيه جمال محمد3428

211375نصف83423.55.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةعلى شعبان صادق عبدالجواد3429

24.515107.57.5151074.51775.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةعماد جمال رمضان مصطفي3430

16657.55.5133.543.51575نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةعمر فتحى احمد شريف3431

10434371.525.5147.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةعمر محمد سيد عبدالصمد3432

123.527.5512.52321565نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةعيد على احمد عبدالعزيز3433

29167.55.5نصف94.537.54.512نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةفارس رمضان كامل عبدالجواد3434

166.5107.5411.52.546.51885.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةكامل جمعه كامل محمد3435

3515139.57.51712921875.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد حسن نجيب عبداللطيف3436

82.5107.53.5111041.51755نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد مؤمن محمد عبدهللا3437

135.567.5512.53401255نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد ابراهيم محمد زيدان3438

16.51355صفر24.56.5واحدواحد8نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد احمد رشاد على3439

26.51475واحد84.523.57.511نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد توفيق عبدهللا توفيق3440

36251810.51323.514.51171677.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد حسام الدين محمود شريف3441

4481.523.5146.55واحد94نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد رجب صالح على3442

38211911.51425.518121.51879نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد رجب محمد عبدالعال3443

2815107.57.51510781676نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد سعيد احمد احمد3444

311055نصف11447.5411.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد سليمان مبروك سليمان3445



211375واحد1022336نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد سيد شعبان سيد3446

123107.57.515343145.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد شعبان سيد نصر3447

31.5175.55صفر122.557.54.512نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد شعبان ماضى جاد الحق3448

27147.56واحد9347.52.510نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد عاشور سعد حافظ3449

7.53.511222106.55واحدواحد7نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد عبدالصمد محمد بشير عبدالصمد3450

12.58.5107.5310.5344.5157.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد عوض زين الدين عوض3451

9643.52.564291075نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد عيد احمد انور3452

14637.5310.51.535137.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد عيد رشدى مبروك3453

177.537.5512.55451575.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد قاسم مصطفى محمد3454

20.515107.57.5151070.51175نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمود شعبان سيد احمد3455

3827157.513.52118119187.55.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمود صابر محمود السيد3456

73.53448223.51355نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمود كامل معبدحسن3457

7.51534591.5361467نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمود محمد كامل محمد3458

5.55.527.5512.51.527155.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمسعود شعبان مسعود عبدالجواد3459

11.58.537.5512.5237.5165.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمصطفى سليمان مصطفى علي3460

20151097.516.51071.51675نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمصطفى عاطف مصطفى عبدالجواد3461

14.515345.59.5446166.55نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمصطفى هاشم مبروك سليمان3462

12.59244.58.54361665نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمعاذ جمال رجب محمد3463

2015107.57.5151070147.55.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةنعمان نجدى نعمان عبدالعال3464

129.5343.57.5234187.55.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةهشام حماده صالح ابراهيم3465

136.55459437.5175.56.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةهشام محمد السيد ابراهيم3466

5857.54.5123331555نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةياسر حافظ سعد حافظ3467

4.58.534592271055.5نظامي1القايات تعليم اساسى رقم العدوةيونس السيد محمد السيد3468

39.5292012.51426.518133197.55.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاحالم محمود ابوالليل عبدالجواد3469

4030191313.526.516131.5197.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاسراء ابوالخير محمود احمد3470

9.5623.536.52261255نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاسماء رمضان محروس عالم3471

10.5827.5512.52.535.5135.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاسماء رمضان محمود عبدالجواد3472

3415107.57.5151084195.56.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاسماء عادل عرفات احمد3473

87.537.5411.52321176نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاسماء محمود ابوالخير حسان3474

3215107.57.5151082197.57نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةالفت شعبان موسى عبدالوهاب3475

6.52.5343.57.5221.557.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةالهام خلف احمد عبدالرزاق3476

22.53.56215.596.52واحد4.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةامانى خميس عوض حسن3477

735325222127.52نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةامانى عبدالوهاب عيد عبدالحى3478

2915117.57.51510801675نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةامانى مصطفى زغلول علي3479

33161198.517.51087.51675نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةامل احمد عيد عبدالعزيز3480



127.5103.54.585.5431275نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاميره احمد محمود احمد3481

2315107.57.51510731875نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاميره رضا جمعه عبدالعظيم3482

4.54.557.5815.52.5321255نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاميره عطا محمد خميس3483

18.5647.57.515245.5177.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاميره عيد حمدى علي3484

2215107.57.5151072167.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاميره مناع مخيمر مناع3485

35.515.5137.5916.51090.5187.55.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةايه رأفت احمد السيد3486

12.53243.57.52271265نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةايه عاطف مبروك حسين3487

2015107.57.5151070125.56نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةايه عاطف منير مبروك3488

2015107.57.51510701075نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةتهانى صبحى رمضان خليفه3489

2515107.57.51510751475نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةحاملين عبدالحميد عبدالرحيم محمد3490

10.57343.57.5230137.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةحسناء سليم حامد محمد3491

216.5544.58.52431555نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةداليا دسوقى احمد عبدالجواد3492

21.556.51.515.5106.55واحد4.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةدعاء عطا محمد خميس3493

3.5232.546.51.516.5117.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةرانيا عيد جمعه فرج3494

2015107.57.51510701455نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةزينب محمد رجب محمد3495

28.515139.51221.513.591.5175.55.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةساره احمد يونس عرابي3496

2015148.57.5161075145.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةسمر صبيح سعد خليفه3497

2415107.57.51510741475نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةسمر عزت فكرى حسن3498

11547.55.513235125.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةسميحه حسين محمد عبدالصمد3499

361920129.521.517.51141976نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةسناء نجدى احمد شريف3500

42.562.55واحد10154.57.54.512نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةشرين عيد عبدالعال فرج هللا3501

32552صفر109.53.5549نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةشيماء رمضان سعد احمد3502

40302014.514.52918.5137.51975.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةشيماء عيد شحاته جوده3503

41.51172صفر11153.57.54.512نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةعال جمال محروس عالم3504

38453صفر71547.54.512نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةعلياء جمعه فتحى سيف3505

561.564.510.52.525.545.51.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةفاتن رجب ابراهيم دسوقي3506

3996.52واحد159.54.54.54.59نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةفاطمه عبدالوهاب عيد عبدالحي3507

2315107.57.51510731365نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةنجالء فراج عطيه حسين3508

2715.512.57.510.51810831365نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةنها جمعه ابراهيم احمد3509

3518.51689.517.511.598.5136.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةنورهان محمود عطيه مصرى3510

201510107.517.51072.51075نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةهبه عيد شعبان عبدالحميد3511

2519.51087.515.51080107.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةوالء ابوالخير عبدهللا عبدالجواد3512

2015107.57.51510701055نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةياسمين سعودى السيد عبدالجيد3513

2017107.57.5151072105.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةابراهيم جمعه فولى ابراهيم3514

2015107.57.51510701155نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةابوبكر صالح مهدى صالح3515



2015107.57.51510701055.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاحمد جمعه عبدالحميد عبدالرحيم3516

25.5116.52نصف78.52.52.54.57نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاحمد رمضان علوانى محمد3517

29855صفر1093.52.546.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاحمد عطاهللا عبدالهادى عبدالرحيم3518

30.5115.52واحد136.51.544.58.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاحمد غالب راغب احمد3519

19.555.52.5صفر381.5347نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاحمد وجيه قرنى يس3520

25.5665.5صفر89.52246نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاسالم احمد حسين احمد3521

38.585.53واحد1315234.57.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاسالم مبروك ذكى عبدالرحيم3522

2616107.57.5151077175.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاشرف رمضان جمعه عبدالعظيم3523

311714.58.57.5161088.51676.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاشرف رمضان جمعه فرج3524

68.52.54.559.51.528115.53نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةايمن جمعه محمد احمد3525

3516.51712.58.52110.51001075نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةحازم رمضان شعبان عبدالسالم3526

35135.55نصف116102.557.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةحجاج جمعه ذكى عبدالرحيم3527

2915147.57.51511841655نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةحسام اشرف جالل كامل3528

421171.5نصف14154.5358نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةحسين دويب حسين ضيف هللا3529

301052.5نصف993.52.55.58نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةحماده خيرى سالم سالم3530

121552571.540.5125.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةحماده محمد عبدالحميد عبدالرحيم3531

43.51362نصف15154.53.558.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةخالد رمضان ابراهيم حامد3532

411052نصف13152.54.55.510نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةخالد محمد صالح عكوش3533

7.57.533.52.56226852.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةراضى عيد راضى محمد3534

2015107.57.5151070146.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةراغب عماد عبدالفتاح احمد3535

341515.57.59.51714.596167.55.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةرامى حجاج عبدالباسط خميس3536

3520.516881612.5100146.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةرمضان ربيع موسى عبدالوهاب3537

19.585.53نصف471.524.56.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةرمضان ممدوح عطيه مصرى3538

2115107.57.51510.571.5135.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةسعد صالح عزمى احمد3539

191052.5نصف56واحد55.52نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةشريف صالح محمد احمد3540

301153نصف88.54459نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةطارق ابراهيم عيد عبدالعظيم3541

صفر24.555.5نصف74.51.53.57.511نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةعبدالحميد عبدلنبى عبدالحميد عبدالوهاب3542

62.51.534.57.5219.5852.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن رجب خلف خليفه3543

نصف7153.54591.53673.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن صبحى عبدالمنعم محمد3544

126447.511.52.536762.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةعبدهللا محروس محمد كيالنى3545

3417.5168.511.5201097.51475نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةعزت عربى مرزوق عبدالغنى3546

2015107.5815.51070.51075نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةعالء جمال فتحى محمد3547

459230762واحد99نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةعالء شعبان يحى محمد3548

67.5537.510.53321375نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةعلى نبيل محمود احمد3549

361165واحد109.53.54.57.512نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةعمار حسن محمد احمد3550



28.545.52.5صفر2.57.510واحد2.515نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةعمر بركات منير شعبان3551

231062صفر6.57.51.53.547.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةعمر خيرى حمدى على3552

20151087.515.51070.51655نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةعمر سعيد علوانى محمد3553

301510.589.517.510831265نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةعمر محمد مكين محمد3554

22145.52صفر5.55344.58.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةعمرو جمعه مبروك مشاضي3555

36.51052صفر7155.55.53.59نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةعمرو رمضان سعد خليفه3556

39.51352.5صفر1295.55.57.513نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةعمرو محمد شعبان سعد3557

2015108.57.51610711155نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةعيد شعبان محمد حسن3558

47.5762.5نصف10156.587.515.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةكريم مصطفى عبدالحميد محمد3559

341517810181599145.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةكريم ممدوح ذكى حسب3560

361517913.522.512102.51875نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةمحمد انور خميس احمد3561

362418.59.510.52015.5114177.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةمحمد جابر شحاته حسن3562

20.51052.5صفر3.5525.54.510نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةمحمد خميس شلقامى صالح3563

13.566.557.512.53.542135.52نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةمحمد زايد محمد سليمان3564

35.515198.511.52014103.51675نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةمحمد عصام مصطفى عبدالغنى3565

33.51511.58.511.52013931775نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةمحمد عمر عثمان احمد3566

1153.55.5510.52.532.51355نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةمحمد قياتى عزيز على3567

17.552.545.59.51044.51272نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةمحمد مرزوق عوض حسن3568

1262.55.55.511233.5872نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةمحمد مسعود عوض حسن3569

20151087.515.51070.51255نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةمحمد نبيل عبدالباسط خميس3570

3828209.51120.516122.5167.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةمحمود رضا لطفى راغب3571

352118.58.58.51713.5105136.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةمحمود رمضان سعد كامل3572

20151087.515.51070.51055نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةمحمود رمضان فولى ابراهيم3573

21.515107.57.5151071.5127.55نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةمحمود عصمت فتحى يوسف3574

24105.52.5نصف1151.52.53.56نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةمصطفى عنتر عوض حسن3575

15952.5صفر2.535.5واحد2.56نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةوليد رجب يونس عرابي3576

20.5752صفر63.52459نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةوليد مصطفى سعداوى عمار3577

46105.52صفر15153.557.512.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةياسر عبدهللا محمد عبدالحي3578

15543581.533.597.53نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةيحى شعبان خفاجه يوسف3579

29106.52.5صفر964.554.59.5نظاميمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةيوسف شعبان عبدالنبى ياسين3580

20835.55.5113.545.51472نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةابتسام شعبان صالح محمد3581

22851.5واحد92.545.59.5غنظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحالم سليمان وفقى زكي3582

20151087.515.51070.51575نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاسراء حسين حسن عزيزالدين3583

27161087.515.51078.5176.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاسراء سلطان حنفى عبدالوهاب3584

26151087.515.51076.51575نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاسراء ناصر سعد مبروك3585



32872.5نصف1152.55.57.513نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاسالم عيد على سالم3586

30.5962.5واحد973.54.55.510نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاسماء حسين جمعه فراج3587

26151087.515.51076.51865نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاسماء رجب احمد طلب3588

20.5153.54591.549.51772.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاسماء صالح خضر عباس3589

3928.51715153018.51331775نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاسماء مصباح محمد عبدالغنى3590

2015108101810731075نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةالفت احمد مساعد علوانى3591

26151099.518.51079.51575نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةامال ادهم شحاته ابراهيم3592

362116.59.513.52314.51111775نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةامنيه سالم احمد الحنفى3593

2015128.58.51710.574.51175نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةامنيه محمد الضبعى حسن3594

382114.510.512.52318114.5177.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةامنيه محمد خلف يوسف3595

391162.5نصف1592.54.57.512نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاميره خميس مساعد مساعد3596

403020151530201401875نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاميره ربيع عليان على3597

38261810.512.52314.5119.51975نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاميره عيد سعد عبدالعال3598

311065نصف10.5435.57.513نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةايمان رضا خميس رمضان3599

52115.55صفر20154.557.512.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةايه عادل جمعه عبدالجواد3600

4030201514.529.520139.5177.55.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةايه فولى سعد على3601

31.595.52صفر9.58.5445.59.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةايه محمد فتحى سليمان3602

15754.548.5237.51362نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةبسمه فرج شعبان محمد3603

1191069151.546.51252.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةتيسير حسنى احمد عبدهللا3604

33.517147.512.52016100.51765نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةتيسير عيد رجب صالح3605

2015107.58.51610711555نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةحبيبه سيد منبر سليم3606

83647.511.53.532136.53نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةحسناء بشير حسن احمد3607

40271814.51529.520134.51865نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةحسناء عطا مختار عبدالجليل3608

20.586.51.5نصف4.53.531.57.59نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةحسناء عوض عبدالفضيل زايد3609

122.5545.59.52.531.5135.52نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةحسناء محمد سعد جاد الحق3610

28.515137.57.51513.5851865نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةحفصه عمر محمد مصطفى3611

2915146.5915.510.584177.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةحنان رضا جاد الكريم عبدالعال3612

2015107.58.51610711065نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةدعاء صالح شعبان محمد3613

2015107.57.5151070116.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةدعاء عدلى غندور عبدالجواد3614

3215147.510.51813.592.51775نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةدعاء عالء فتحى سليمان3615

134.5104.57.5124.5441553نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةدعاء منير سليم قرنى3616

25.515106.59.5161076.51775نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةدنيا وسام محمد مبروك3617

39171511142516.5112.51475نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةدينا عبدهللا حسين محمد3618

3217.51412.51426.518.5108.5186.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةرانيا رضا مرجان توفيق3619

84.554.57.512332.51272.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةرانيا نصر مبروك عبدالجواد3620



94.542462.526976نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةرحاب سعد عبدالسميع سعد3621

10.5743582.53267.53.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةرحاب صبحى محمد حمد3622

20.515107.57.5151070.51265نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةرحاب عماد منبيشى عبدالحليم3623

34472.5صفر11.56.544.57.512نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةرحاب عيد عزيز جبيل3624

107.5457.512.51.535.51062.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةرحمه اشليل مبروك حماد3625

40302015153020140196.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةرشا ابوالنور مختار على3626

3222149.59.51918.5105.5176.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةرشا عزت احمد قاسم3627

30.521.51510.51020.518.51061775نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةرقيه خالد عيد سليمان3628

3725.5191312.525.518.5125.51775نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةرنا حسين عبدالرحمن عبدالعال3629

6.55.564591.528.5125.52نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةسعديه محمد دغار محمد3630

2015107.57.51510701765نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةسمر عبدالمحسن عبدالناصر بركات3631

96.535.55.5112.532116.52.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةسهام فتحى حسن حمد3632

2015107.57.5151070146.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةسهير مسعود عزام ابراهيم3633

3923117.57.515131011865.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةسهيله حسين مبروك محمد3634

31.516121212241699.52065نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةشاهيناز عبدالسميع عبدهللا شحاته3635

2315107.57.51514771865نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةشرين رجب احمد طلب3636

13.58.563.54.585.541.5125.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةشرين صبحى رشا ابوزيد3637

6.554.55.5103.525165.52.5غنظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةشرين وليد محمود احمد3638

11344.54.595321452نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةشهد محمد توفيق محمد3639

3920181312.525.519.5122186.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةشهد يوسف على حسن3640

12.54.535.57.5132.535.51365نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةشيرين ازهرى عزيز جبيل3641

27.515107.57.5151178.5175.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةشيماء ابوسمره رشدى حسين3642

2015107.57.5151070165.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةشيماء رضا عيد محمد3643

63صفر3.51025.5غ753.5غنظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةشيماء سعيد محمد عبدالعال3644

2015107.57.5151070146.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةشيماء عادل فتحى محمد3645

35.5151012.51325.517103175.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةشيماء عبدالبارى محمود فضل3646

21.515107.57.5151071.51765نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةشيماء مسعود عيد فؤاد3647

30.51512811191490.5186.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةصافيه رمضان على ابراهيم3648

142.563.57.511336.51563.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةصفاء شعبان رشاد ابوزيد3649

38136.52واحد19.54.543.55.59نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعائشه حسين عثمان عبدالوهاب3650

12.58.5244.58.52.534127.53.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعفاف رجب عبدالوهاب محمد3651

33.515107.57.51512.5861975نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعفاف محمد على حسن3652

36151187.515.51087.51965نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعال مستور عبدالعظيم محمد3653

2015107.57.51510701765نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعواطف ابراهيم عزام ابراهيم3654

3418127.57.51510891865نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةغاده رمضان فتحى عبدالعزيز3655



3818.51097.516.511941255نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةغاده مسعود صالح احمد3656

1215455.510.5243.5653.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةفاطمه ابراهيم عبدهللا ابراهيم3657

158.555.57.5131.5431372.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةفاطمه عاشور جمعه فراج3658

2915.5107.57.5151079.51375نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةفاطمه مبروك ابراهيم مبروك3659

3416129.512.5221599185.55.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةفاطمه محمد عبدالجواد على3660

3819.5101112.523.5121031975.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةفاطمه محيى الدين لطفى محمد3661

2315107.57.51510731865نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةفاطمه مصباح عزيز سعد3662

3917106.5915.516.598197.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةفرحه خميس مسعود احمد3663

3923.52010.512.52318.5124187.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةلمياء نبيل انور محمد3664

3015149.55.51516901975نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمارى عماد مترى اسرائيل3665

4028.51013.51528.5201271875نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمارينا ناجى شاؤول عطيه3666

38151197.516.513.594187.56نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمايزه عبدالسميع خميس علي3667

13535.5510.51.5331073.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمبروكه عيد توفيق عبدالجواد3668

121544.55.5104.545.51473.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمروه احمد خضر عباس3669

40271914.51529.520135.52076نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمريام صموئيل هارون حبيب3670

3916.5151192019109.51775.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمريم صبحى رزق عبدهللا3671

3524.51613132615.51171875نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمريم عطاهللا فؤاد ناشد3672

3320157.51219.514101.51775نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمريم عطيه ناجى اسحاق3673

26151387.515.51079.51465نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمريم عماد معوض فهمى3674

3415147.58.51610891975نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمريم كمال رمزى كامل3675

30151210.5818.51085.5166.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمريم مرزق مسعد موسى3676

2215137.57.51510751255نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمنار عبدالعظيم احمد جالل3677

3215146.58.51510861465نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمنال رمضان بحر مصطفى3678

3616.5157.5815.510931665نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمها احمد شلقامى محمد3679

158133473.546.51252نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةناهد جمال جمعه فتح هللا3680

2915127.57.51510811365نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةنجالء رضا احمد محمد3681

34161511122315103176.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةنجوى سالم احمد على3682

206.564.57.5122.5471652.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةنسرين ربيع ابراهيم عبدالصالحين3683

2615118.57.5161078765نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةنسرين رضا معوض فهمى3684

108106410240853.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةنسمه حماده محمد على3685

2015117.57.5151071955نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةنسمه صبحى احمد عبدالجواد3686

2617127.57.51510801055نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةنهاد شعبان ابراهيم حماد3687

2015107.57.51510701855نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةنورا محمد عبدالمهيمن محمد3688

126.57459236.5852نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةنورا مستور السيد مبروك3689

381151.5واحد158.5535.58.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةنورهان جاد الحق محمد جاد الحق3690



2115107.57.51510711065نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةنورهان مسعود محمد محمد3691

3215157.57.51510871455نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةهاجر راضى رشدى راضى3692

149.563.57.511343.51051.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةهبه سعد ابراهيم سعد3693

3115107.57.5151081146.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةهدى محمد عبدالعظيم صالح3694

36151210.51323.513.51001765نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةهدير ربيع عبدالفضيل زايد3695

2115107.57.5151071965نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةهدير صالح الدين كامل ابراهيم3696

37201812122418117176.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةهند عماد ابراهيم عبدالغنى3697

3718.51910.59.52010.51051875نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةهيام احمد بيومى عبدالعال3698

39291814.51529.519134.51965نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةوالء ربيع محمد محمد3699

402516131326171241965نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةوالء عادل جاد الكريم عبدالعال3700

41.51875نصف12.56127.5310.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةوالء هانى محمد محمود3701

3928.5191314.527.519.5133.51876.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةياره حمدى على عبدالعزيز3702

24151087.515.51074.5146.57نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةياسمين ايهاب محمد مبروك3703

35105.55.5واحد10.5765.5510.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةياسمين منير راضى بركات3704

28.582.53صفر104257.512.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةابراهيم طه محمود فضل3705

5واحد4411نصف13.57105.57.513نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحمد ابراهيم عبداللطيف ابراهيم3706

11447.57.5151.535.51133نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحمد حسين غندور عبدالجواد3707

31.51032واحد95367.513.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحمد ربيع فرحات سليمان3708

35.51512810.518.510911655نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحمد رجب احمد ابراهيم3709

10.54105.57.5131.5391352.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحمد رجب محمد محمد3710

381252واحد116106.53.510نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحمد رمضان عبدالسميع محمد3711

21.515107.57.5151071.51555نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحمد سعيد جادالرب صالح3712

31.515107.5815.511.583.5165.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحمد شريف رجب محمد3713

43.51252نصف11.56.5107.57.515نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحمد شعبان عبدالحفيظ عبدالحكيم3714

37115.52واحد12547.57.515نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحمد شعبان على حسن3715

2015107.57.5151070155.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحمد صابر على ابراهيم3716

5.5557.57.515232.5755نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحمد صالح على محمد3717

39155.55.5نصف12.5567.57.515نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحمد عاطف رياض عبدهللا3718

2015118.57.5161072145.55.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحمد عبدهللا احمد حنفى3719

2115147.57.5151075155.56.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحمد عثمان شعبان مساعد3720

12547.57.5152381256نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحمد على صالح عبدالرازق3721

23.5151397.516.51280175.57نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحمد محمد احمد ادريس3722

34151499.518.513.595175.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحمد محمد سعد حيدر3723

39.5222015153017.5129165.56.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحمد محمود عبدالحميد محمد3724

23.515128.58.51710.5781457.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاحمد مسعود جيره حسن3725



2018138.5816.51077.5135.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةادم شعبان حافظ عبداللطيف3726

39.5301914.51529.5181361668نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاسامه عاصم عبدالعظيم صالح3727

109.57.5173401465واحد9نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةاسالم صبحى خميس رمضان3728

26.5151597.516.51083165.58نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةالنعمان عيد حافظ عبداللطيف3729

11.541087.515.5445125.57نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةايمن الجمام احمد عبدالجواد3730

25.515138.57.5161079.51557.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةباسم حنا سيحه صادق3731

134107.57.5152.544.5145.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةبكرى محمد شحاته سالم3732

9.56487.515.52.537.51355نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةجمال احمد عرفات عيسى3733

2015127.57.5151072125.57.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةحازم عمر محمد السيد3734

2715151181911871158نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةحافظ عزت حافظ عبداللطيف3735

2015108.57.5161071115.56نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةحسام زين الدين كامل عبدهللا3736

291510891712831955نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةحسن رضا حسن عبدهللا3737

31105.52.5نصف17.5362.51.54نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةحسن مستور رشدى حسين3738

11.55107.57.5151.543135.53نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةحماده شعبان احمد صالح3739

12.54107.57.515445.5115.52.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةحماده عصام زايد زايد3740

11.52107.57.515543.51262نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةحمدى حماده عثمان شلقامى3741

9265.57.5132321255نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةخالد حماده محمد فهمى3742

401355واحد107.57.515واحد13نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةخالد حماده يحى عبدالمقصود3743

451265واحد127107.57.515نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةخالد رضا عبدالمنعم فهمي3744

2015107.57.51510701555نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةرامى صبحى عبيد حنا3745

173107.57.5152.547.5175.52نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةرضا محمد ابراهيم عبدهللا3746

411363واحد11.53.5107.57.515نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةرمضان خلف فايد ابراهيم3747

4.5324.526.5319113.52نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةرمضان على حسن يونس3748

29.5151712.513.5261097.51665نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةرومانى منير سعد موسى3749

84104.57.5122361362.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةزياد خالد محمد توفيق3750

35.5126.52.5واحد116467.513.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةزيان محمد زيان ماضي3751

331173.5واحد10.54557.512.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةسامح احمد محمد احمد3752

104547.511.52.5331263.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةشعبان عادل عيد سليمان3753

35135.53نصف8.5567.57.515نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةصابر رمضان حسن صابر3754

1361057.512.51.5431463.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةصالح ابوالنور مصباح احمد3755

31.515167.57.51511.5891875.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةصالح الدين عادل عبدالسالم خليفه3756

24.515127.57.5151177.51675نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةضياء عمر عبدالوهاب عثمان3757

123104.57.51210471575نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةضيف مسعود لطفى طيف3758

6.5457.57.515232.5135.52.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةطارق محمود عبدالعظيم محمد3759

2015117.57.5151071135.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةطه عبدهللا صديق غانم3760



37.523.51913.51427.518125.51865نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةطه مبروك احمد ادريس3761

2015117.57.51510711575.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعادل بدوى محمد ابوعونه3762

29.523.5169.5918.51299.5157.57نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعادل حنا يوسف ابراهيم3763

7.53107.57.515439.5155.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعبدالرحمن خالد سعودى احمد3764

31115.55واحد6.531082.510.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعبدالرحمن خلف شعبان محمد3765

64106393.532.5116.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعبدالرحمن خميس محمد محمد3766

9367.57.5151.534.5115.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعبدالرحمن رضا عبدالعظيم محمد3767

11447.53.5111.531.51655نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعبدالرحمن رعد مهدى محمد3768

37.516201011.521.516111155.55.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعبدالرحمن صبحى شعبان على3769

2715119.57.5171383175.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعبدالرحمن عنتر عبدالسالم خليفه3770

2015107.57.5151070156.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعبدالرحمن محمود ابوغنيمه حسن3771

35.5106.55نصف11457.57.515نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعبدالعزيز خميس مبروك ابراهيم3772

117108.57.5164.548.51355نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعبدالعزيز رجب حسن محمود3773

35.520.52010.57.518101041675نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعبدهللا شعبان دياب ابراهيم3774

85107.529.5335.51575نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعبدهللا على شعبان عبدهللا3775

20.5151397.516.51075147.55.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعبدالمسيح عماد عدلى اسحق3776

35.5123.53.5صفر9.54104.57.512نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعزات رضا محمد علي3777

2415131211231085166.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعصام عيد على محمد3778

42135.55واحد115107.57.515نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعالء شعبان حسن عبداللطيف3779

23106.53.5واحد5337.53.511نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعلى سالم عزام على3780

29.51055واحد6.52107.52.510نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعلى عايد عيد سليمان3781

8.541087.515.52.540.51455نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعماد جرجس سيحه صادق3782

10.531087.515.52411676نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعمر جمال على سليمان3783

32151587.515.51693.5166.56.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعمر ربيع عبدالسالم خليفه3784

2015107.57.5151070167.55.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعمر صالح طه صالح3785

22.515127.57.5151074.5187.56.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعمر نصر مبروك جاد3786

36.5151811132418111.51876نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعمرو احمد دياب ابراهيم3787

35.5202013.512.52620121.51876نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعمرو رمضان ابوالنور جاد الرب3788

117.5107.57.5155.5491477.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةعمرو عادل عبدالمقصود ابراهيم3789

32.524.5161010.520.513.51071765نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةفادى منير شعبان رزق3790

2015108.57.51610711555.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةكرلس بباوى عياد مسعود3791

2015107.57.51510.570.5146.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةكريم حماده رياض عبدهللا3792

20151511.511.52318911576.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةكيرلس صبحى ناجى اسحق3793

122487.515.5437.51475نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمحمد احمد مساعد عبدالسميع3794

7.57.5151.533.51375صفرواحد16نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمحمد خالد محمد مهني3795



9.5527.57.5151.5331265نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمحمد دياب خلف كمال3796

2015148.57.51610751775.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمحمد رضا محمد حلفايه3797

3015177.57.51515.592.51875.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمحمد رفعت فريد كامل3798

9.5244.53.582.52687.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمحمد رمضان يوسف حسن3799

11.5527.57.5151.535116.53نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمحمد شريف سعد محمد3800

2015107.57.51512721855نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمحمد صبحى شعبان على3801

9.52.5104.526.5230.51255.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمحمد عيد محمد محمد3802

2115107.57.51510711855نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمحمد ماضى ماضى عبدالصمد3803

17.54.5105271049131.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمحمد ماهر صالح حيدر3804

25.515107.57.5151075.51455نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمحمود حسين عبدالعظيم عبدالحى3805

5نصف556235103112نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمحمود خميس مسعود احمد3806

29.515117.57.5151080.5135.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمحمود رضا سعد حيدر3807

16.576.554.59.51049.51455نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمحمود رضا كامل عبدهللا3808

126.56.54.53.5810431255نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمحمود محمد خميس فضل3809

14.566.55383.538.5852.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمحمود مسعود محمد عبدالناصر3810

24.5103.53.5نصف92.53.55.53.59نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمصطفى خميس رمضان السيد3811

10154.523.55.51045155.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمنتصر مهدى محمد عبدهللا3812

3118.5117.57.51510.5861565نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةمينا صبحى منير اسحق3813

26.515107.57.5151076.5105.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةهشام على احمد صالح3814

22.51510.57.57.51510731555نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةهيثم رجب سعد على3815

2.5نصف782549103612نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةهيثم رضا شعبان جايل3816

68.54.53.51.55327953.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةوجيه عمر احمد ابراهيم3817

2215107.57.5151072136.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةوحيد عيد مرجان توفيق3818

754.53.525.510321255نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةوليد شعبان مختار عبدالجليل3819

34.52714.510.51222.517115.51566نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةيحيى ظهران عبدهللا السيد3820

35.523.5137.57.51515102155.55.5نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةيوسف جرجس راغب رزق3821

23.515107.57.51511.5751455نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةيوسف جرجس يوسف حنا3822

39.529.518.515153018.5136196.55نظاميالشيخ مسعود المشتركهالعدوةيوسف خطاب يوسف حسن3823

3516.514991816.51001776.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةابتسام ناصر سيد خليفه3824

15.53104.55.5101048.5135.55.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاحالم السيد عبدالمنعم سليمان3825

40302014.51529.518.51381766نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاحالم رجب احمد مساعد3826

221516.597.516.51585136.55.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاسراء طه عيد عثمان3827

35.5271910.514.52517123.5177.56نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاسراء فزاع محمد عبدالعال3828

151.547.57.5151.537765.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاسراء نصر خيرى سيف3829

10.523.55.549.5227.5112.53.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاسالم رمضان فاروق ابراهيم3830



1862.53نصف51.52.55.538.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاسالم صالح مسعود محمد3831

135.567.55.5131047.5135.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاسماء ابراهيم عبدالعال عبدالعظيم3832

331510.58.5816.51186187.56نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاسماء رمضان جاد الرب ابراهيم3833

2615108.5816.512.5801785.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاسماء ضاحى على عمار3834

32.515117.57.5151285.51766.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاسمهان معتصم عبدالسالم عطيه3835

11.52103.536.510401057نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاكرام عادل عيسى شعبان3836

6.54.53.543.57.51032563.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةام الرزق عيد مبروك سليم3837

16.534538435.595.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةامانى عمر سعد احمد3838

453.58.5103785.55نصف14نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةامل صالح شعبان عبدهللا3839

6435.53.593.525.51275نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاميره حجازى ابراهيم عيسى3840

154.547.5310.510441383نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاميره صبحى مهنى سليمان3841

2815107.57.51510781685نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاميره عبدهللا على احمد3842

2015107.57.5151070126.55.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاميره محمد التايب ابراهيم3843

33.516.51089.517.51087.51785نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاميمه حماده قطب رياض3844

38.53019.514142819.5135.51788.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاميمه عيد على احمد3845

4022.516.512.51325.517121.51777نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةامينه بهلول سليمان احمد3846

2015107.57.51512.572.5127.56نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةانفراج عيد سالم حافظ3847

35.51913.58.58.51714991476نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةايمان خلف عبدهللا ابراهيم3848

2015137.57.51510731477نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةايمان شعبان مبروك حسن3849

6.5549433.51056.5نصف13.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةايمان على رمضان عبدالعال3850

201510.57.57.5151070.51077نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةايه مسعود رجب جوده3851

204.55549341.51375نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةتغريد سارى العبدجوده3852

2415107.57.5151074135.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةتقوى جمعه محمد محمد3853

321510119.520.51188.51476.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةتيسير ضاحى على عمار3854

111.5107.54.5121044.51255نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةحسناء حماده عبدالفتاح محمد3855

20357.5310.5341.5145.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةحنان نافع راضى محمد3856

1071053.58.51045.5155.56.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةحنان نصر احمد علوانى3857

2915197.57.51510881655.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةخلود صالح محمود احمد3858

1374.57.5512.5239145.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةداليا حماده رجب على3859

3515107.57.5151085107.56.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةدعاء جمال عبدالسالم جاد3860

38145.55واحد2046.542.56.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةدعاء عطيه سالم كيالني3861

2561042.56.5249.5157.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةرانيا محمد مبروك سليم3862

27.51573.5واحد945.55.52.58نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةرحاب عاشور احمد طلب3863

21.5410538245.51465نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةرحاب عالء معوض عبدالغني3864

47.5137.58.5واحد273104.526.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةرحمه مسعود زين الدين على3865



311511.57.57.5151082.5116.56.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةريهام مستور مهدى فرج3866

3315137.57.5151086145.56.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةزينب حماده فتحى سيف3867

311512.57.57.5151083.5177.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةسالمه خميس مبروك احمد3868

36.51515.59.51322.512101.5127.56نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةسماء نصر عبدالجواد يوسف3869

3825.517.58.57.51613.5110.5127.59نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةشاهيناز ابوالليل فولى سليمان3870

351515.5109.519.51196147.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةشاهيناز على محمد محمد3871

2815137.58.5161082147.55.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةشرين ابوالخير عبدالجواد على3872

185.5107.5512.5248117.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةشيماء مبروك محمد ابراهيم3873

3115127.57.5151083157.57نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةشيماء محمد عبدالجواد محمد3874

39302013142717133167.55.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةشيماء محمد على على3875

231510.59.57.5171075.5117.55.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةطاهره رجب توفيق عبدالعال3876

133.54.53.536.51.52997.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعبير عاشور ابراهيم سعودى3877

3825201112.523.519125.5177.56نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعبير محمد حسان احمد3878

201510.57.57.5151070.5165.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعزيزه احمد عبدالسالم جاد3879

144.5107.5310.52.541.5127.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعال عبدالسالم عبدهللا علي3880

2815127.57.5151080157.56نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةفاطمه اجبالى بحر عبدالوهاب3881

14613.57.54.512348.5137.57نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةفاطمه خلف هللا تونى عبدالهادي3882

3415181212.524.516107.5167.57.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةفاطمه صالح رمضان عبدالعظيم3883

22171487.515.51078.5147.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةفاطمه هنداوى احمد هنداوي3884

40302015153019139167.57.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةكريمه محمود عبدهللا عبدهللا3885

361176نصف203543.57.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةلبنى عطيه سالم كيالني3886

2315107.57.5151073167.56.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةلمياء السيد ابراهيم احمد3887

2815107.57.5151078127.55.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةلمياء حمدى محمد عطيه3888

41.5156.55واحد243.553.54.58نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةلمياء مستور صالح خليفه3889

3015107.57.5151080157.55.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمروه الشافعى احمد الشافعي3890

2084.54.537.51.541.5127.57نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمريم عبدالوهاب عبدهللا علي3891

39302015153019.5138.5167.58نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمنال رضا ذكى عبداللطيف3892

25151089171077127.58نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمنى ابوالنور احمد محمد3893

311512.57.57.5151083.5187.55.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمنى رمضان محمد احمد3894

281511.57.57.5151079.5167.55.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمنى ممدوح فتحى جاد3895

2515107.57.5151075167.57نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمى محمد صبحى شليل3896

149107.55.513349107.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةنرمين مبروك محمود محمد3897

352215.51113.524.511.5108.51476.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةنور رجب عبدهللا قاسم3898

3623129.51221.514106.5157.56.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةهاجر رمضان عبدالحميد احمد3899

2715107.57.5151077137.55.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةهاجر شعبان احمد طلب3900



8.5152.57.55.51310491375نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةهاجر عبدالمعز فهمى على3901

2015107.57.5151070197.57نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةهبه سليمان اسماعيل محمد3902

2015.5107.57.5151070.5195.56.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةهبه صالح ابراهيم عيسي3903

6.5153.55.5510.52.538176.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةهبه صالح فولى ابوغنيمه3904

7.5151.55.57.5133401775نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةهبه مبروك محمد عطيه3905

175.557.55.513444.51555نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةهدير صالح عبدالوهاب يوسف3906

19.51535.5واحد33.52.54.559.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةهند خميس راضى علي3907

37.51712.57.57.5151193177.56نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةهند رائد عدلى ابراهيم3908

3725.515.510112113112207.55.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةهند سعد عبدهللا ذكى3909

2015107.57.51510701875نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةهويدا عادل بحر محمد3910

2817.5107.5815.510811986.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةهيام جاد الرب عبدالعظيم هنداوي3911

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةهيام منسى احمد علي3912

231510.57.57.5151073.51766.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةورده نجاح مهدى قرج3913

2515107.57.5151075197.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةوالء حجازى رجب ابراهيم3914

14152.55.54.5102.5441875نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةوالء عاشور احمد طلب3915

138.525.5510.51044177.56.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةوالء عبدالقادر ابوالجود سعد3916

3935.54.5105301675.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةوالء مسعود عبدالمنعم احمد3917

31.5156.55.5نصف1191.554.59.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةياسمين ابراهيم محمود عبدهللا3918

34.51.54482.519.51555نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةياسمين جمال عبدالعال محمد3919

2015107.57.5151070137.56.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةياسمين سامى نعاس عبدالوهاب3920

91565.57.5133.546.5147.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةياسمين عدلى محمود محمد3921

16.59.51.55.54.5101.539136.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاحمد السيد عبدهللا محمد3922

221455نصف2734.559.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاحمد جاد الرب حسان احمد3923

2015117.5815.51071.51576نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاحمد حسين حسين عبداللطيف3924

8.5710.57.57.515344136.56نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاحمد خالد محمد مساعد3925

201510.57.57.5151070.51265نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاحمد خليفه سليمان فرجاني3926

44.51355نصف148107.54.512نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاحمد رضا صالح حسين3927

26.5113.55نصف7.57254.59.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاحمد رمضان احمد علي3928

46116.55نصف17.56.51047.511.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاحمد سعد سيد عبدهللا3929

18.56104.57.512349.51275نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاحمد شعبان رشاد حسين3930

3195.55نصف7.566.555.510.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاحمد عطاهللا رجب سليمان3931

40.5145.55نصف9.57.5107.55.513نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاحمد على جالل على3932

3175.55واحد5.556.57.55.513نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاحمد عوض خميس علي3933

30.5114.55نصف12.565.52.53.56نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاحمد عيد صالح تال3934

20.51513810.518.510771565نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاحمد محمد خميس عبدهللا3935



2015107.57.5151070135.56نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاسامه حسين شعبان مهني3936

302718.51414.528.517.5121.5186.56نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاسالم ربيع احمد عبداللطيف3937

2015107.57.51510701175نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاسالم شعبان بشير محمد3938

29.51165نصف7653.57.511نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاسالم عصام درويش جدامى3939

201511.587.515.510721275.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاسالم على عبدالمنعم على3940

20.515107.57.5151070.51455.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةايهاب عبداللطيف شعبان عبداللطيف3941

28.51514.510.51121.51089.51355نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةحاتم ابوالنور احمد عبدهللا3942

332719.512.514.52719.51261976نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةحازم احمد حسن عبداللطيف3943

201514.57.5815.51075125.55.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةحازم نبيل عبدالوهاب زين الدين3944

22.515107.57.5151072.51055نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةحامد مهيدى صالح فرج3945

22.515107.5815.51073145.55.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةحجاج موسى خليفه محمود3946

2616107.57.51510771465نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةحسام ابوالخير عبدهللا عبدهللا3947

29955نصف5.56.535.5813.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةحماده غالب احمد عبداللطيف3948

2015107.5815.51070.5136.56نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةحماده فرج فريد يحي3949

28.585.55نصف8435813نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةخالد خميس احمد محمد3950

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةخالد رجب خليفه صادق3951

36106.55نصف118.544.57.512نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةخالد رجب محمد احمد3952

32.5755نصف97.537.5512.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةربيع محمد عبدالعظيم عبدالعال3953

371065.5نصف10.5747.57.515نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةرضا جمال محمد عبدهللا3954

3776.55نصف97107.5310.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةرمضان احمد محمود محمد3955

471355.5واحد22.56.5105.51.57نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةرمضان عوامى حميده عبدالكريم3956

3683.55نصف1163.57.57.515نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةرمضان محمد ابوالهنا عبدهللا3957

33.51155نصف165.53.5358نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةرمضان مشرف حسانين عبودى3958

311055واحد12.552.55.54.510نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةسعيد حسين خليفه هنداوى3959

30555نصف10.563.55.549.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةشعبان خميس محمد حسين3960

17102.55واحد54.5222.54.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةصبحى فتحى سليمان احمد3961

39151410122213.5103.5155.55.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةضيف صبرى ضيف محمد3962

281055نصف11.552.553.58.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةطارق رضا فتحى سليمان3963

2365.544.58.51.544.51055.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةطه احمد شعبان احمد3964

18955نصف3.53.52.54.53.58نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعاصم صابر جلول عبدالسالم3965

153107.54.5122421355نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعبدالرحمن ابراهيم عبدهللا ابراهيم3966

37455نصف13.5410549نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعبدالرحمن اشرف صالح محمد3967

2915147.57.5151083165.55.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعبدالرحمن السيد محمد علي3968

3215117.57.51510831365نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعبدالرحمن على مسعود سليمان3969

32.515159.57.5171089.51265نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعبدالرحمن مرتضى محمد مقرب3970



47115.55نصف158.5107.55.513نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعبدالسالم صالح سعد عبدالكريم3971

341515.59.59.5191093.5125.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعبدالسيد سعيد سيد عبدهللا3972

2315107.57.51510731255نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد3973

3827.51714.51529.5181301366نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعبدالعظيم حسن عيد محمد3974

23.51514.58.57.51610791455.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعبدالعظيم فرج عبدالعظيم محمد3975

24.51513.57.57.51510781355نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعبدهللا خالد حسن عبدهللا3976

35.522.514.51181912103.5155.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعبدهللا صالح عبدالكريم عبدالمنعم3977

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعزت ضيف هلل يوسف ضيف هللا3978

2015127.57.5151072135.57نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعصام على سعد احمد3979

39.51255.5نصف135.51055.510.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعلى حسن شحاته حسن3980

3818181091915.5108.51856نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعلى عبدالعزيز على عبدالعزيز3981

2215127.57.51510741057نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعمار محمد عيد احمد3982

2015107.57.51510701156نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعمر محمد عبدالرسول جدامى3983

2015107.57.51510701256.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعمر مصباح غرباوى مشاضي3984

37755نصف1645.57.53.511نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعمر ناجح صبحى ابراهيم3985

28955نصف6.545.57.5411.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةعوض فياض عوض فياض3986

29945نصف11.57.52.54.52.57نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةفواز عايد تعيلب طرفايه3987

12727.53.5111.533.5955نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمحمد ابراهيم سعد علواني3988

8.565.57.5512.5234.51155نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمحمد احمد الطحاوى خميس3989

38.519.516.511102114.5110175.56.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمحمد بشير خليفه ابراهيم3990

371356نصف136.527.57.515نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمحمد تال فضيل تال3991

36.51255نصف14.571.57.55.513نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمحمد رجب عبدالعظيم قاسم3992

3015107.57.51510801565.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمحمد رمضان شعبان مسعود3993

20.51155نصف2.5525.5510.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمحمد شعبان مسعود عبدهللا3994

251145نصف363.57.54.512نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمحمد عاشور شعبان عبدالعزيز3995

43.51155نصف23.5545.5510.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمحمد عبدالنبى عبدالمنعم علي3996

191055نصف5.538.5واحد4.54.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمحمد عطا هللا حلمى عيسوي3997

32.51455.5نصف14.5247.5411.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمحمد عالء الدين متيبت ضيف هللا3998

22.5725نصف6524.54.59نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمحمد عوض عبدهللا محمد3999

8.5727.53.511331.5145.55.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمحمد هانى محمد محمود4000

21.515107.57.5151071.51265.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمحمود بهلول خميس محمد4001

10.5947.53.5111044.5852.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمحمود عادل حسين محفوظ4002

1174.57.529.5335752نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمحمود عيد بشير محمد4003

5.55.563.52.56326652.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمحمود محمد قاسم محمد4004

10.54103471041.51263.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمحمود منصور نعاس ابراهيم4005



32.5123.52.5واحد9.54103.54.58نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمحمود ميالد النايص كيالني4006

2015117.57.51510711455نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمسعود احمد مسعود عبدهللا4007

33.527.51610.51424.519.51211355نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمسلم محمد عبدهللا عايد4008

291514.59.510.52013.5921055نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمصطفى رجب بحر محمد4009

2015107.57.5151070105.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمصطفى سعد سليم مبروك4010

2015107.57.51510701055نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمصطفى عبدالفتاح محمد حسين4011

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمصطفى على محمد على4012

42.51042.5واحد915104.537.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمصطفى محمد عبدالعظيم السيد4013

2015107.57.51510701255نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمعاذ بشير رشدى حسين4014

36281812.513.52616124165.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمعاذ مسعود محمد احمد4015

2015107.57.51510701455نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمعتز جمعه خميس سليمان4016

2015107.57.51510701255نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةمهنى حمدى انور توفيق4017

4374.53نصف8.51510549نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةموسى رفعت موسى ابراهيم4018

99104.57.5121.541.5635نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةهشام سيد على حسن4019

3323.51411.51526.5131101165نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةهيثم عوض عبدهللا علي4020

7.515124.53.58446.5655نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةهيثم عيد شعبان عبدالعزيز4021

2015107.57.5151070105.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةوجيه رضا سعد احمد4022

36.5655نصف7.57.5107.53.511نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةوجيه على عبدالمنعم سعد4023

22.515107.57.5151072.51565نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةياسر ابوالجود ابراهيم سليمان4024

2417107.57.51510761255.5نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةياسر مالزم ادريس عرابي4025

2015107.57.5151070106.55نظاميالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةيوسف شعبان معبدضيف4026

32.527.514.57.57.51515104.5177.57.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاسراء ابراهيم عاى ابراهيم4027

2315117.57.51510741076.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاسراء عثمان كمال مبروك4028

3717.5168.57.5161096.51678.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاسراء على مسعود محمد4029

3916.5187.510.51816.5108197.56.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاسراء محمد ذكى احمد4030

402617.511.51324.517.5125.5165.57نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاسراء ناجح شلقامى احمد4031

35.515157.57.51510.591147.56.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاسراء هشام نصر عبدالعظيم4032

34655.5نصف6.57.5104.559.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاسماء جمال ربيع عبدالجليل4033

3115157.57.51510861266.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاسماء حسين محمد عبدالمحسن4034

45.5855.5صفر20910.52.53.56نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاسماء ربيع احمد عبدالجواد4035

23.517127.57.5151077.51266.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاسماء رجب خيرى محمد4036

403019.51313.526.5181341876.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاالء اشرف ابراهيم على ابوالليل4037

3927201314.527.518131.51665نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاالء محمد شحات كامل4038

6175.55نصف201510.57.57.515نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةامانى السيد محمد الطويل4039

27221389.517.51089.51356نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةامانى محمد حلمى معبد4040



51765واحد1015107.57.515نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةامل السيد حسين محمد4041

35.52316.512112317.5115.5166.58.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةامنيه احمد ناجى علي4042

301515.57.57.51510.5861468.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاميره السباعى رمضان عبدالجواد4043

2015107.57.51510701176.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاميره انور ابوسمره محمد4044

181155واحد326.52.535.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاميره رجب شحات عبداللطيف4045

3115189142310971576.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاميره شعبان السيد عبدهللا4046

241510.57.5916.510761676نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاميره صبحى محمد محمد4047

36.5868واحد89.510538نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاميره عبدالدايم حسن عبدهللا4048

2015127.57.5151072106.55نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاميره محمد حسين عبدالسميع4049

30855نصف851042.56.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةايمان احمد عبدالحميد السيد4050

3415188.511.52017.5104.51266نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةايمان جمال حسين عبدالغفار4051

3821.5148.5816.5101001375نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةايمان حسام محمد علي4052

352516.511.59.52117114.51065.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةايه شعبان رجب على4053

39.525201210.522.5201271977نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةايه عايد محمد عيد4054

3015178.57.51610881886نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةايه مجاهد البيومى على4055

2015107.57.51510701185نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةايه محمد محى الدين على4056

30.51175واحد1463.54.51.56نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةبدور حماده خيرى محمد4057

3619171413.527.515.51151586نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةبدور عالء محمد على4058

25171310.57.51810831685نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةبدور فرج عبدالفنى الشافعى4059

35181711.510.522191111086نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةجيهان عوض مخلوف رضوان4060

2015107.57.51510701065نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةجيهان مبروك عبدالوارث ابوسمره4061

261511.58.5917.516.586.5137.56.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةحنان محمد حماد محمد4062

109105.527.51.538463نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةدعاء عبدالقادر دياب ابوبكر4063

40302014.514.529201391786.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةدعاء محمد احمد محمد4064

2624107.57.51510851786.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةرحمه عنتر رمضان شعبان4065

2615117.57.51510771686نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةرحمه عيد رجب قضب4066

36301810.58.51919.5122.51787.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةرحمه عيد رضوان ابراهيم4067

4025191414.528.519.51321586نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةرحمه محروس شحات يوسف4068

272114109.519.51192.51387نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةرحمه مسلم عباس حسن4069

3929.519.5141529181351787نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةريهام اشرف عبدالعظيم زيدان4070

25151899.518.51086.51685نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةساره السيد لطف هللا صالح4071

291516.587.515.510861885نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةسالمين فرج فتحى مبروك4072

211512.57.57.5151073.51386نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةساميه نجد احمد علوانى4073

271515.57.5815.510831488.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةشريفه ناجى محمد ابراهيم4074

40291913.51528.519.51361985.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةشهد عاشور سالمه خلبل4075



14810.557.512.53.548.5988.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةشهد مخلوف عبدالغنى طه4076

35222011112212.5111.51698.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةشهد ناجح محمد جابر4077

40302012.51325.519134.51988.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةصابرين السيد عثمان مبروك4078

3629.51714142817127.51886.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةصفيه ربيع عزام محمد4079

201516.58.5917.510791866.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةعبير محمد حسن عبدالعليم4080

3115187.57.51510891185.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةعال جمعه محى الدين علي4081

34201911.51223.510106.51986.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةعلياء رمضان لطف هللا صالح4082

403020151530201401788نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةفاطمه السيد السيد محمد4083

38252011.51223.519125.51986.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةفاطمه رجب محمد محمود4084

39302014.513.52819.5136.51876.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةفاطمه سالم عبدالغنى الشافعى4085

251511.5910.519.510811376نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةفاطمه محمد محمد السيد4086

65.51487.5نصف2015139817نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةفتحيه عادل رمضان زكى4087

2115158.57.51610771487نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةلمياء وليد ابراهيم عبدالوهاب4088

362718.51213.525.5141211887نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمروه عادل عالم محمد4089

403020141529201391987نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمروه عبدالسالم بحر عبدالسالم4090

191386.5نصف55332.55.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمريم عياد توفيق رزق4091

47.51373نصف20410.557.512.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمنى فتحى محمد احمد4092

2015127.57.51510721085نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةناديه صبحى احمد عبدالغنى4093

51876نصف20510.57.57.515نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةنجالء محمد على ابراهيم4094

3220187.59.51710971288.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةندا رمضان رشاد عبدالرازق4095

2015157.59.51710771075.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةندا على على حسن4096

261515.57.57.5151081.51088.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةنرجس رجب على ابوزيد4097

201513.55.51116.510751088.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةنهى رجب سالم جادالرب4098

2015137.57.51510731078.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةنورا رجب احمد عبدالجواد4099

201514.57.57.5151074.51076.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةنورا سعد عبدالوهاب سيد4100

311061.5واحد4610.527.59.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةنورا شعبان جمعه محمد4101

156134.57.5122.548.51183نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةنورهان احمد سالمه جادالررب4102

201511.57.57.5151071.51375نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةهاجر سعيد محمد ابراهيم4103

40272014.51529.520136.51665.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةهاجر سمير السيد محمد4104

2015177.57.51510771085نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةهاله عبدالجواد ابراهيم عبدالجواد4105

2015177.57.51510771166نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةهبه السيد رشاد عبدالرازق4106

2015157.58.51610761275نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةهبه جمعه على السيد4107

2015177.57.51510771075نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةياسمين رجب عبدالوهاب سعيد4108

36.51275نصف10611549نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةابراهيم ضاحى على ابراهيم4109

411285نصف1161247.511.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةابراهيم ناجح محمد ابراهيم4110



38152014122611.5110.51768نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاحمد حماده احمد عبدالجواد4111

301516.57.57.5151086.51285.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاحمد رجب السيد رمضان4112

37222015153019.5128.51678.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاحمد رجب حسن عبدالجواد4113

34151991120121001889.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاحمد رجب على السيد4114

1251357.512.51.5441955.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاحمد سعد على عبدالسالم4115

3615167.57.51510921787.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاحمد شعبان فتحى محمد4116

3215167.57.51510881686.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاحمد عالء الدين احمد محمد4117

251515.57.57.5151080.5177.55نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاحمد محمد السيد محمد4118

36151810.5818.51097.51365.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاسامه جمال حسين حسن4119

3415189.5817.51094.51687نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاسامه ممدوح صبحى محمد4120

29.595.56.5نصف1436336نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاسالم عبدالسالم محمد عبدالسالم4121

2131523.55.5347.51486نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاسالم مرزوق عثمان مبروك4122

3917.51812.51426.517.5118.5178.58.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةاشرف عيد عبدالحليم ضيف4123

2215147.57.51510761486.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةحسن محمد عبدالسالم محمد4124

28.5965صفر1042.56.5واحد11نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةحسين كامل على احمد4125

39292014.514.5292013717810نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةحسين محمد حجاج سيد4126

2015157.57.5151075127.56.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةحماده رمضان محمد السيد4127

321176واحد6710.534.57.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةحمدى جمعه ابراهيم عبدالجواد4128

3615167.5815.51092.5167.56.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةرجب ناجى خليفه عبدهللا4129

371518.5910191099.51577نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةصالح على صالح شعبان4130

45.51586.5واحد1271447.511.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةصدام احمد نجاتى محمد4131

281518.57.57.5151086.5157.56.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةصالح ابراهيم محى على4132

381285نصف1341037.510.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةطه السيد عطيه حسين4133

40302015153019.5139.51786.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةعاصم حماد عزام محمد4134

421085.5واحد144123.57.511نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةعبدالحميد عنتر عبدالحميد السيد4135

461386نصف206132.546.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةعبدالرحمن ربيع سعودى على4136

37.5127.56.5نصف124102.58.511نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةعبدالرحمن ربيع عبدالحميد السيد4137

30666صفر102.57.510صفر10نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةعبدالرحمن رمضان راضى احمد4138

1471058.513.51.54698.57.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةعبدالرحمن شحاته النص ابراهيم4139

281518810.518.51089.51787.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةعبدالرحمن على رشدى عبدالرازق4140

42.51167.5نصف15312.547.511.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةعبدالرحمن عيد عبدالعظيم السيد4141

35.51456.5نصف122103.57.511نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةعبدالرحمن محمد نجيب محمد4142

3015187.51017.51090.51776.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةعلى اسامه احمد فؤاد على4143

10311.52.57.5101.536776.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةعلى على محمد عبدالحفيظ4144

331366.5نصف7611.53.54.58نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةفادى محروس فوزى توفيق4145



24256.5صفر7210325نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةفتحى كمال الدين فتحى مبروك4146

39.51387.5صفر1341048.512.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةفرج راغب رجب خليل4147

201512.57.51017.510751587.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةكريم رجب كمال عيد4148

32777.5صفر10.538.511.5واحد9نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةكريم محمد عبدالحميد السيد4149

351517.59122118106.51686.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةكريم محمد على عبدالمطلب4150

2415115.59.51510751788.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمبروك حمدى محمد حيدر4151

2061047.511.51.549175.56.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمحسن حسين محفوظ مشاضى4152

2115147.51017.51077.51687.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمحمد ابراهيم على ابراهيم4153

28.51377.5واحد103.558.5واحد8نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمحمد حسن احمد عبدالجواد4154

2715127.511.51910831687.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمحمد حسنى طه زكى4155

2115157.51118.51079.51576نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمحمد رمضان رشدى عبدالرازق4156

3315157.58.51610891878.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمحمد سعد طه عبدالسميع4157

3517.5177.5916.510961775نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمحمد سعيد عبدالحى خليفه4158

2115107.57.51510711066.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمحمد شعبان على عوض4159

163104.57.5121.542.5765نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمحمد شعبان محمد على4160

3927.52015153020136.51677.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمحمد على محمد الشافعى4161

3621.5168.51220.512.5106.51379.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمحمد مبروك زناتى محمد4162

3419.51310122213101.5117.59.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمحمد منير رمضان عبدالرحمن4163

2015107.57.5151070105.56.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمحمد ناجح رمضان عبداللطيف4164

2015107.5916.51071.51176نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمحمود جبالوى عبدالموجود ابوسمره4165

36151781119131001068نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمحمود رمضان على محمد4166

201513881610741576نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمحمود عامر عبدالرازق جادالرب4167

2015127.57.51510721066نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمحمود عبدالجواد عدلى عبدالمنطلب4168

2415159112011.585.51587نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمدحت طه محمد الشافعى4169

3823.51911132419123.5177.57نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمصطفى بدر عدلى عبدالمطلب4170

35251713142718122177.58نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمصطفى ربيع رمضان عبدالرحمن4171

137103.558.51.540576نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمصطفى صبحى سالم جادالرب4172

3215139.59.51910891177نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةمنصور محمد عبدالهادى لبيب4173

29151411122310911176نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةهشام محمد عبدالحى سيد4174

2815116.58.51510791576نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةوليد على رشدى عبدالحليم4175

166.51037.510.53.546.51275.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةوليد هارون عبدالتواب محمد4176

125.5103581.537975نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةيحيى ايمن عبدالرازق محمد4177

421275.5واحد146.51037.510.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةيوسف سعيد ابراهيم ابوسمره4178

321514881610871555.5نظاميمنشأه حلفا تعليم اساسيالعدوةيوسف سعيد فهمى فراج4179

2015188111915.587.5137.59نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاسراء مبروك عبدالنبى عثمان4180



2015177.57.5151077135.510نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاسراء محمد السيد صالح4181

2915168.51018.51492.5187.510نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاسماء كمال على محمد4182

2115147.57.515107516710نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاسماء مصطفى عايد حماد4183

341278واحد117.564.548.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةامانى ابراهيم محمد احمد4184

3726.519.51513.528.520131.51378نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةامل على محمد علي4185

2315177.58.516158613710نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةامل محمد حجاج محمد4186

2015157.5916.510.577127.510نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةامنه عيد جمال عبدهللا4187

2015147.57.5151276117.510نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةامنيه ابوشوشه احمد السيد4188

2015167.57.515107611710نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةامنيه ممدوح رجب علي4189

2015174.511.5161583107.510نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاميره محمد احمد محمد4190

3615197.58.51617.5103.5157.510نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاميره مكرم صالح السيد4191

3624.52014.51529.519.5129.5167.510نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاناسيمون عاطف فوزى ناشد4192

361719.59.511.52119.511318810نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةانجى محب فرج بسطاروس4193

126102.524.5335.51057نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةانجى محمد عبدالحميد السيد4194

3523.52013.514.52819125.5157.510نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةانجى محمد عبدالحميد محمد4195

2915189.513.52317.5102.5177.510نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةايات صالح على احمد4196

371519.58.51220.518.5110.5188.510نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةايات محمد على لملوم4197

3928201514.529.519135.5207.59.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةايمان خلف صالح عبدالجليل4198

3115207.58.5161799177.510نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةايه احمد محمد محمد4199

2015107.57.5151070135.56نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةبسمه فتحى محمود ابراهيم4200

14.583.57.51.591.536.5137.52.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةبطه نجاتى حافظ السيد4201

38.52819.515132816130187.56نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةجسيكا اشرف مالك يوسف4202

2815107.57.5151078167.55نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةجهاد ابوسمره محمد محمد4203

48.5157.55نصف12.5151082.510.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةحمدين رمضان عبدالغفار عثمان4204

2377.52نصف2صفر1334.52نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةخديجه جمعه محمد على4205

255104.51.561.547.5176.52نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةداليا رجب محمود ابراهيم4206

36151110.54.5151087177.57.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةدعاء جمعه احمد حسين4207

25.566.551.56.51.546147.56.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةدعاء مصطفى احمد علي4208

15.5107.53.5واحد3.5واحد4.533.52.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةدنيا ربيع احمد ابراهيم4209

10.58113.51.551.536157.53.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةدينا سعيد غالى بباوى4210

37.52518.513122519.5125.5187.55نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةدينا محمد على عبدالوهاب4211

1887.55نصف4نصف43.5واحد8.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةرانيا محمد جمعه شرف4212

28.515161310231597.5167.55نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةرحاب جمال عبدالباقى شلقامي4213

32.5151010.57.5181085.5177.55نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةرحاب حماده عبدالحافظ السيد4214

14.585.53واحد2.5صفر1.52.5واحد8.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةرشا ممدوح هالل ابوغنيمه4215



2015108.57.5161071136.55نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةروضا محمد معوض حسن4216

36.524171412.526.518.5122.5187.55نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةريهام هوارى فايز عبدالجواد4217

38.515197.57.5151198.51785.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةزينب على عبدالجواد عبدالرحمن4218

34.5151097.516.51086177.55نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةساره جمعه عبدالحليم احمد4219

352915.511.58.52010.5110187.57.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةساره رمضان محمد محسب4220

32.52716117.518.510104207.58.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةسالمه حمدى عبدالغفار عثمان4221

30.51576واحد1.5155.552.57.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةسمون جرجس حبيب شفيق4222

615107.52.51024397.57نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةسناء خميس عاشور ابراهيم4223

35147.56نصف78107.529.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةسهام عاشور حسن موسي4224

37.5281914142819131.5197.57.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةسهيله عنتر خميس شحاته4225

202316.51011.521.513.594.5167.58.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةسهيله محمد عرابى السيد4226

37.529191512.527.518.5131.5197.58.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةسيمون اشرف بشرى صادق4227

31.5251712.5820.515.5109.5187.58.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةشروق حسين عبدالماجد حسين4228

36.5302015153019135.5177.58.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةشروق كمال على عبدالعظيم4229

30.52416.59.57.5171098177.57.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةشرين يحى خميس يحي4230

332816.512.53.51610103.5197.58نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةشهد اسامه على محمود4231

37.529181514.529.514.5128.5187.57.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةشيرين صموائيل حكيم صادق4232

20231887.515.51086.5187.55نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةشيرين على رجب على4233

37.52317961510102.5177.56.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةشيماء ممدوح محمد سليمان4234

202614.57.57.5151085.5127.57.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةصباح احمد عبدالوهاب احمد4235

202211.57.57.5151078.51176.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةصباح شعبان حسن عبدالرحمن4236

332713.57.57.5151098.5187.58نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةصباح عادل رجب عبدالوهاب4237

21775.5نصف2.5صفر44102.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةصفاء احمد عبدالجواد محمد4238

2015157.57.5151075147.57.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةصفاء جمعه محمد محمد4239

23135.53.5واحد5.541.57.53.511نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعال على شمردن علي4240

201513.511.57.5191380.5197.55نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعلياء جمعه على ابراهيم4241

45.51873.5واحد2063.57.57.515نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةفاطمه على محمد محمد4242

16.552.58.5513.52.540167.55نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةفاطمه محمد محمد عبدالجواد4243

6.51152.5نصف3.5صفر3.5نصفواحدواحدنظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةكريمه احمد محمد محمد4244

301510108.518.511.585157.58نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةلبنى حجاج مبروك عبدالوهاب4245

342413.512.51426.5141121767.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمارى مجدى شفيف توفيق4246

21151011.57.5191075167.58نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمارينا ثابت فرج هللا سليمان4247

4.54242.56.53201376نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمارينا رزق ذكى رزق4248

1164.57.53.511234.51467نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمبروكه محروس ابوالليل علي4249

غغصفر0غصفرغغغغغنظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمرام ناجى صابر عثمان4250



40.5137.55نصف2023.59.5514.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمروه معروف على خميس4251

30.51511118.519.512.588.52077نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمريم سعد فوزى موسى4252

4.55685136.535176.56.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمريم سمير وليم زكي4253

26.5151110.57.5181080.5157.55نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمريم صادق شوقى صادق4254

26151510.57.5181084186.56نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمريم محروس يسى صالح4255

34.5151614132714106.5187.57نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمنار انور حسن عبدالعظيم4256

39.53019.515153019.5138.5197.57نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمنه هللا محمد حسن على4257

23.515129.5817.511.579.5177.57.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمها مبروك محمد مبروك4258

33.524169.512.52213.51091688نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةناديه احمد عبدالوهاب احمد4259

30221712.512.52510104197.58.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةنجالء كساب قاسم عبدالسالم4260

37292015153020136197.59نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةندى كمال مصطفى السيد4261

515107.51.5924177.55نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةنهى جمعه على محمد4262

20.52113108.518.510831888.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةنورهان جمعه محمد سالمه4263

20211711.57.5191087167.59نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةنورهان نصر رجب شحات4264

202114.511.57.5191084.51386.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةهاجر جمال خميس عثمان4265

2017118.57.51610741386نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةهاجر رجب عبدالنبى احمد4266

342417.513102311.5110177.58.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةهاجر محمد رضوان محمد4267

3585.57نصف4نصف4.516103.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةهايدى جمعه محمد على4268

20.52216.513.54.51810871377.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةهدى ابراهيم رجب عبدالوهاب4269

28.52217.5139.522.511101.5127.58.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةهدى ربيعى محمد السيد4270

38.529201514.529.518.5135.5187.59.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةهند خالد عبدالستار عبدالسالم4271

29.52113147.521.512.597.5166.58.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةهويدا محمد عاشور ابراهيم4272

36.52315.514102418.5117.5157.58.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةورده ربيع احمد احمد4273

20191087.515.51074.5155.58نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةورده محمد عبدالعظيم محمد4274

201810107.517.51075.5105.57.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةوفاء رضا عبدهللا مهنى4275

202112.58.57.5161079.51567.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةياسمين احمد عبدالغنى احمد4276

33.52016.515132811109176.59نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةياسمين امين رجب امين4277

21.5425صفر5واحد3.53104نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةياسمين جمعه خميس عبدهللا4278

29.52118125171095.51488.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةياسمين صبحى رجب شحات4279

26.5202012.51022.513102136.57نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةياسمين فتحى عبدالسالم عبده4280

6.56105.58.5141.5381566نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةياسمين محارب صالح عبدالغفار4281

49.51375نصف1115105.57.513نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةابانوب عماد زغلول يوسف4282

24.515159.51221.510861577.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةابراهيم عادل رجب عبدالوهاب4283

38.51817.511.511.52311.5108.51867.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةابراهيم مصطفى عبدالجواد عبدالرحمن4284

20151210.57.51810751577نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد السيد هالل السيد4285



1065.51.5صفر1.5صفر41.5واحد3.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد خليفه خليفه احمد4286

2015149.5817.51076.51578نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد شعبان احمد حسين4287

28.5221714.57.52211100.51778نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد عاشور عبدالجواد عبدالرحمن4288

221515.58.57.5161078.51677نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد عصام عبدالغفار عثمان4289

14.535.55صفر3.5صفر53.5واحد5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد فتحى محمد على4290

31147.55.5نصف4.5واحد106103.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد لطفى على عبداللطيف4291

36.530201513.528.519134187.58.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد محمد احمد عبدهللا4292

201515.588.516.51077166.56نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد محمد كامل احمد4293

201513.587.515.51074136.57نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد ممدوح احمد محمد4294

21.51332.5نصف6.5552.524.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاسالم رمضان فتحى ابراهيم4295

2015158.5816.51076.51576.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاسالم على محمد عبدالعظيم4296

20.51516.59.57.51710791577نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاسالم مبروك رمضان ابوالنور4297

2215161051510781677.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاسالم محمد احمد على4298

2015157.57.51510751376نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاشرف حسنى عرابى السيد4299

2015147.57.51510741076نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاشرف ممدوح احمد عبدالستار4300

101355صفر22.5نصف4واحد2.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةامير بباوى غالى بباوي4301

14.51065واحدواحدواحدصفر10واحد1.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةبيتر محروس يوسف السيد4302

104.53.58324.51356واحد2.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةجرجس شحاته ذكى رزق هللا4303

17.51255صفر1032.55.5واحدواحدنظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةجورج جرجس ابراهيم رزق4304

30117.55.5نصف8.52123.53.57نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةحسن محمد حسن عبدالعظيم4305

24.5157.56نصف4.52.5103.53.57نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةحسين حجاج محمد يحيي4306

115137.5310.51049.5177.55نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةحمزه عبدالحميد محمد يوسف4307

35.5282013.51225.519.5128.51789نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةخالد عيد ربيع محمد4308

2.58107.54.5121042.597.56.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةربيع رجب محمد حسين4309

74107.54.512104357.55.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةربيع عادل محمد شحات4310

20151387.515.51376.5167.58نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةرجب ابوطالب محمد محمد4311

2015147.57.5151377147.58.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةرجب هانى رجب عبدالوهاب4312

24.51573واحد10437صفر6.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةرمضان صالح عبدالمجيد الترهونى4313

2015147.57.51511.575.5177.58نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةشادى مسعود عبدالحميد السيد4314

2715138.5816.516.588187.58.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةشعبان حيدر احمد عثمان4315

36.5252012.512.52519.5126157.57نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةشعبان مبروك محمد السيد4316

4.553.5191376.5نصف4.524نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةصموئيل عطيه كامل زكي4317

2015127.57.51510.572.5146.56.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةطه رفاعى كامل عثمان4318

2015137.57.5151376137.58نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعاصم ربيع عبدالحميد محمد4319

2015147.57.51510741578نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعاصم عاشور حسن موسى4320



6.541347.511.51348146.56.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعاصم عاشور على على4321

6.52.51037.510.510.5401276.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعامر جالل ابوغنيمه محمود4322

331176صفر12336واحد14نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن حسين عبدهللا علي4323

201383صفر1033.56.5واحد2.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن عبدالحى محمد ابوبكر4324

2015137.57.51510731069نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن عبيد عبدالحميد عبدالرحمن4325

31.515167.57.5151087.51877.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن قاسم ابوبكر قاسم4326

301166واحد6.54.5103.54.58نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن مبروك محمد عبدهللا4327

44127.55واحد14.54.5137.53.511نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعبدهللا حمدان ابو الحسن محمد4328

21151287.515.51073.51386.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعبدهللا محمد على عبداللطيف4329

3628.5201513.528.518.5131.51889.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعبدهللا ممدوح صالح احمد4330

107107.57.5151.543.51276نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعبدالمعز رجب عبدالمعز عبدالوهاب4331

35.51165واحد11.5511347نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعثمان ابوسيف عثمان صابر4332

36291913.51427.518129.51667.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعزالدين محمد على قاسم4333

35.51267نصف10.531047.511.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعالء رجب احمد احمد4334

301065.5صفر8.52105.549.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعالء محمد نصر على4335

65واحد20.5صفر6336صفر8.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعلى رضا على عبداللطيف4336

35.51377واحد14.51.51143.57.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعلى معتصم على ابراهيم4337

8.54.51144.58.51.5341586نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعلى هنتش محمد محمد4338

25152088.516.514.5911788.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعمر سالم محمد سليمان4339

26.515149.51120.513891788.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعمر سالم رشاد رجب4340

3625.52014.51428.5171271689.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعمر عبدالناصر احمد محمد4341

27.51275صفر741033.56.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعمر محمد فراج عمر4342

251282صفر1123.55.5صفر8.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةفارس محمد سالمه محمد4343

47.51585.5واحد1415122.535.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةفراج محمد فراج عمر4344

37.51653نصف48107.57.515نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةفليب عزت صموئيل حنا4345

391575.5نصف85.5107.57.515نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةكامل لمعى كامل صادق4346

35.515201311.524.514.5109.51886.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةكرم حسن رجب حسن4347

2015177.57.51510771866نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةكريم احمد محمد عباس4348

1185.55صفر332.55.5واحد1.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةكريم ربيع عبدالستار علي4349

12.51555صفر1.51.53واحد53.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةكيرلس بباوى مكرم حكيم4350

55صفر7.51042.5غ10.54.5107.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةكيرلس يعقوب غالى بباوي4351

36.5262015153018130.51865نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةماجد على محمد على4352

20.515178.57.5161078.5176.55.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد ابراهيم خميس على4353

17.5555نصف6.5426واحد3.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد احمد السيد عرفات4354

2015168.57.51610771486نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد اشرف عبدالعظيم محمد4355



36.529.52014.51529.519.5135188.56.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد السيد احمد عبدالعظيم4356

281518117.518.51089.51776نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد جمال على عبدالعظيم4357

2015178.57.51610781975.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد خميس موسى حسن4358

31.5125.55نصف104.57.512واحد8نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد رجب عبدالستار على4359

5.54107.5411.51.532.51365نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد رجب كمال ابوسريع4360

271516.57.5815.510841678نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد رشاد زغلول رشاد4361

9.54107.57.5151.5401275نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد شعبان رجب حسين4362

83137.57.5151.540.5135.55نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد شعبان على السيد4363

95.510.57.57.5151.541.5126.53نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد على محمد السيد4364

281520117.518.51091.51875نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد عمر محمد علي4365

2015147.57.51510741775نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد عيد عبدالباسط محمد4366

27.5151898171087.5127.59.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد فراج رشاد رجب4367

62107.57.5151.534.51267.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد مبروك محمد عبدالرازق4368

28.515197.57.5151087.51798.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد محروس على صالح4369

3377.56نصف8.53107.53.511نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد مندى على عبداللطيف4370

9.53.5134481.535.567.57نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمود احمد عبدالعظيم نجم4371

15.54134.57.512246.5987نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمود اسماعيل على احمد4372

26.5675واحد7.52102.53.56نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمود ربيع محمد عبدالعظيم4373

30875.5واحد123101.52.54نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمود رجب محمد حسين4374

102351.52555.55صفر8.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمود عبدالحليم ضيف عبدالحليم4375

31.516.517.51213.525.513104138.59نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمود عكوش حسين علي4376

14414.54.57.5123.5481387نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمود محمد محمد عبدالعال4377

107.5411.51.5361076واحد12نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمود ممدوح احمد فرج هللا4378

29.515.51810.5818.513.5951258نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمصطفى احمد ابراهيم على4379

201514.57.57.5151074.5116.57نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمصطفى جمال جمعه عبدالنبى4380

55واحد13نصف2.52.5صفر10صفرصفرنظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمصطفى على صبحى عبدالجواد4381

10.54.53.58229.5967صفر9نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمفرح سمير حسان عبدالمجيد4382

17.5121.55.5نصف1032.55.5صفر1.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمخائيل عزيز يوسف ذكي4383

291519.51210221095.5147.59نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمينا عادل شوقى صادق4384

56واحد2.52102241.520نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةهشام جمال احمد عبدالغنى4385

28126.56.5واحد23واحد12واحد11نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةهشام فولى عبدالجواد عبدالعليم4386

102.524.51.523.51356واحد6.5نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةوليد عزيز يوسف زكي4387

29456نصف1133.56.5واحد10نظامي1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةياسر حماده احمد احمد4388

31.526161210.522.516112157.510نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاسماء السيد احمد عبدالجواد4389

372517.513122514118.51579.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاسماء كمال احمد السيد4390



41.522.5677.5واحد12.53صفر4.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاسماء محمد خميس على4391

37.527.519.514.51529.519.5133.5197.59نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاسماء مخيمر رجب عبدالنبى4392

28.596.55.5واحد64.5104.52.57نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةامانى عبدالحكيم عبدالكريم حسن4393

26.5151698171084.51679نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةامل صالح انور ابراهيم4394

29191614.51327.515.510714810نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةامنيه احمد شعبان ابراهيم4395

201511.58.59.5181074.51378.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاميره ربيع على عبدالخالق4396

26.5555نصف53103.54.58نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةانجى محمد جمعه محمد4397

134.5104.53.58338.51275نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةايمان احمد عايد عبدالغفار4398

22.515117.57.5151073.51475نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةايمان رمضان احمد حامد4399

6.54103.53.57229.5975.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةايمان عبيد محمد محمد4400

3823.51711.51223.517.5119.5147.58نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةايه ربيع عبداللطيف مبروك4401

87.5247.511.53.532.511.56.53نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةايه عوض محمد عبدهللا4402

40.51153نصف8155.547.511.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةايه فتحى محمد مبروك4403

2315107.57.51510731975نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةايه محمد جمعه محمد4404

2815127.51017.51082.51677.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةايه مستور حسن عبدالجواد4405

351165نصف115.537.57.515نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةبدريه احمد على عبدالعليم4406

2015107.57.5151070145.55نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةبسمه طلعت وزير عبدالكريم4407

2115107.57.51510711565نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةجنات محمد جمعه يوسف4408

2015107.57.51510701466نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةجهاد محمد عبدهللا حسن4409

2015107.57.51510701055نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةجيهان محمد نجاتى حسن4410

715107.57.5151.548.595.56.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةحجازيه هانى على عبدالنبى4411

201512.57.57.5151072.5146.57.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةحنان ربيع ابوزيد صالح4412

221515811.519.513.5851679نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةحنان صابر فايز احمد4413

3015158.51018.51694.51779نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةخلود خالد محمد عبدالمنعم4414

2015107.57.51510701278نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةخلود عبدالناصر محمد جوده4415

2015106.58.51510701678.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةدعاء حماده عبدالحليم محمد4416

201512691510721178.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةدعاء عبدهللا محمد صالح4417

291515891716921578.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةدعاء عيد احمد ابراهيم4418

2015107.57.51510701577.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةدعاء مبروك محمد محمد4419

221516.57.57.5151078.51578.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةدنيا جميل حسن حافظ4420

2516.5159.57.5171083.51576.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةدينا جمال محمد حافظ4421

2015157.57.5151075147.59نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةرحاب عبدالسالم رجب محمد4422

382719.515153019133.514710نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةرحاب مبروك ربيع حسن4423

3015.515.51313.526.513100.516710نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةرحاب محمد ربيع احمد4424

3929191514.529.520136.51778.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةرحمه حجازى سيف احمد4425



211512.57.58.5161074.51278.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةرحمه عبدالعظيم السيد عبدالعظيم4426

3622.518.51514.529.518.51251478.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةرضوى عمر محمد عمر4427

5810.57.5815.55.544.51277نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةرنا ابراهيم رجب ابراهيم4428

84.5104.57.5123.5381176نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةزهراء رجب عبدالوهاب عبدالسالم4429

2415109.511.52110801478.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةساميه مبروك عبدالسالم عبدالنبى4430

2115146.58.5151075116.57.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةسعديه ابراهيم محمد حسين4431

39.5757واحد88.5104.57.512نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةسماح السيد محمد شحات4432

2215157.510.51810801079نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةسهام محمد رجب محفوظ4433

2115158.5816.51077.51066نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةشروق سعودى شعبان جمعه4434

41.5107.55نصف108.51057.512.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةشهد حجازى ربيع محمد4435

20151078151070107.57.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةشهد ربيع عبدالحليم ضيف4436

2816.51813.512.5261098.5127.57.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةشهد قاسم فتحى عبدالعظيم4437

46.510.54.57.51223576.52.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةشهد محمد احمد السيد4438

2866.52نصف664.53.57.511نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةشيرين جمعه جمال احمد4439

3097.53نصف495.53.57.511نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةشيماء حجازى ربيع محمد4440

3419.5171312.525.510106147.58نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةشيماء صالح احمد السيد4441

281518.56.58.5151086.5127.55.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةصابرين شعبان على محمد4442

201515.57.5916.510771278نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةصفاء جمعه محمد حافظ4443

281717.57.57.5151087.5136.59نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعال سيد ابوغنيمه محمود4444

4775.57.5نصف12151054.59.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعلياء احمد عطا احمد4445

20.5567.5نصف4442.55.58نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعلياء شحاته عبدهللا محمد4446

2016138101810771069نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعلياء عبدالصمد كامل محمد4447

46.5865واحد7151058.513.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةفاتن معتمد على حسين4448

38282015153019.5135.5147.58نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةفاطمه رجب احمد عبدالعظيم4449

332619.51513.528.519.5126.5137.59نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةفرحه خليفه نصرالدين على4450

3121.51814.51529.5171171678نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةلمياء شعبان جمعه شحاته4451

201910.588.516.510761656.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمارينا مالك شحاته رمزى4452

2015109.5817.51072.5146.56نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمديحه رمضان على عبدالكريم4453

3617.52014.51529.517.5120.51476.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمروه جمال احمد بادى4454

2015107.57.5151070166.55نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمريم اشرف كمال ونيس4455

281518.51210.522.51397165.56نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمنار عبدالحميد محمد محمد4456

211516.59.5918.511821767نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمنى شريف على عبدالكريم4457

38.5863نصف86105914نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمها جمال كامل محمد4458

35.51463نصف1085.547.511.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمها جمعه عبدالحميد السيد4459

37.5953.5نصف13853.57.511نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمها شعبان محمد عبدهللا4460



2015107.57.51510701457.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمها صبحى شحات محمد4461

3526201514.529.518.51291667نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةميرنا موريس فايز حنين4462

362720151429181301367نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةندى محمود محمد على4463

38251910.51222.518122.51968.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةنهى عيد انور ابراهيم4464

241810.59.59.5191081.51565.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةنورهان ابوشليته عبدالجواد احمد4465

1136.54.57.5121.5341165نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةنورهان خلف خميس ابوبكر4466

351515.57.58.5161091.51666نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةهاجر صالح توفيق حسين4467

30151513142714.5101.5186.56نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةهاجر على ربيع محمد4468

2215137.57.5151075176.57نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةهاجر محمد يوسف محمد4469

38292015142920136186.56.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةهبه احمد سالم احمد4470

29653نصف8663.558.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةهبه احمد على محمد4471

896.547.511.51.536.51163نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةهبه رمضان خميس على4472

361361.5نصف1076.54.57.512نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةهويدا جرجس حلمى رزق4473

34761.5واحد1145.54.5812.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةورده رضا جمعه احمد4474

47.51662.5واحد1591057.512.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةورده طلعت موريس مسعد4475

271513.599.518.510.584.51866نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةوالء ممدوح محمد احمد4476

372720131528191311566نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةياسمين رجب احمد بخيت4477

105105.57.513543863نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةياسمين رجب محمد محمد4478

118104.57.5125.546.51252نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةياسمين محمد على عبداللطيف4479

2715151091912881455نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةياسمين محمود محمد محمد4480

3123178.511.520171081575نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةابراهيم محمد عبدالباقى شلقامى4481

46963.5واحد149104.57.512نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد اشرف محمد امين4482

341718.51313.526.518.5114.51167نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد جمال احمد السيد4483

2015107.57.5151070115.55نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد حماده على عبدالجواد4484

201514.57.57.5151074.51065نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد ربيع جمعه احمد4485

36151912112319.5112.51775نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد ربيع عبدهللا احمد4486

2615127.57.51514821465نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد رجب عبدالعظيم عبدالجواد4487

281515.511.5819.51694156.55نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد سامى سالم احمد4488

231516.57.5916.510811268نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد سعيد جمعه السيد4489

201510.57.57.5151070.51067نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد عثمان ناجى عبدالنبى4490

38271814.514.52916.5128.5165.57نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد عالء محمد على4491

24452صفر8453.53.57نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد على محمد على4492

2015107.57.51510701465نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد محمد فضل عبدالنبى4493

34.596.53واحد1096.52.55.58نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد محمد محفوظ عبدالنبى4494

46.5125.55واحد14156.55.54.510نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاحمد نزيه جمعه على4495



واحد3855نصف147637.510.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاسامه ربيع فضل عبدالنبى4496

2015107.57.51510701055نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاسالم احمد محمد عبدالجواد4497

42.51053واحد1565.57.57.515نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاسالم عبدالوهاب محمد ابراهيم4498

322118.511.5920.516108135.57نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاسالم مبروك احمد بادى4499

11810.555.510.51.541.5951.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاسماعيل عيد احمد عبدالجواد4500

2815187.51017.51391.51155نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاشرف السيد احمد السيد4501

21853.5نصف3.55.5434.57.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةالحسن محمد رمضان محمد4502

27105.53واحد83.547.5310.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةباسم سمير شحاته رمزى4503

38.51053واحد14.555.57.5512.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةبيشوى صادق فوزى صادق4504

واحد24135صفر9632.53.56نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةبيشوى ماهر محروس حبيب4505

29151514.51327.514.5101157.58.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةجمعه شعبان جمعه عبدالوهاب4506

39.5106.56واحد105.5105.57.513نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةحامد على حسن مهدى4507

2515117.57.51515.581.5106.57.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةحجاج صبحى زكى فتح الباب4508

12647.53.5112351056نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةحسام عبدالسالم عبدالقادر امام4509

33.526.52013.514.528191271968نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةحسام نجاتى محمد عبدالسالم4510

9.5557.5815.55401262.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةحسين شعبان حسين كيالنى4511

291055.5نصف6.5410538نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةحماده جمعه حسين عبدالجواد4512

3624.52015132818126.5176.55نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةحمزه مبروك توفيق حسين4513

33.5655نصف14.56.56246نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةخالد احمد محمد عبدالجواد4514

35.521.52011.5920.515.51131557.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةخالد محمود احمد محمد4515

32.5152097.516.516.5100.519710نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةربيع محمد حسن عبداللطيف4516

162115.549.51048.595.55نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةرعد محمد احمد ابراهيم4517

2015107.57.5151070955نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةرمضان على محمد حسين4518

11.54142.53.561045.5105.56.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةزهران عبدالجواد حجاج عبداللطيف4519

2115107.57.51510711065نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةسلطان شعبان محمد على4520

181051.5صفر5235صفر8نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةسمعان حكيم صادق فهيم4521

33151814.511.52618.5110.517610نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةصدام حسن عبدالغفار محمود4522

135.5103.55.59441.5106.55نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةصموئيل هانى مرقص حنا4523

2015107.57.5151070858نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةطايع جميل عاطف محمود4524

25151587.515.512.5831665نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةطه رجب مبروك عبدالوهاب4525

38.5301914.514.52920136.51379.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةطه رمضان محمد ابراهيم4526

83.5434.57.532685.55نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةطه محمد على احمد4527

9.56.5103.52.561042106.55نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعاصم ممدوح مصطفى محمد4528

311513119.520.517.597105.57.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن احمد عبدالباقى شلقامى4529

2015107.57.51510701057نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن احمد محمد حسين4530



2015137.57.51510731267نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن بادى مهدى عبدالنبى4531

26.515177.57.51512.586126.59.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن جمعه انور محمد4532

241516891712.584.51369.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن جمعه جابر مسعود4533

3627.52014.512.52720130.51569نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن جمعه محمد ابراهيم4534

25.515188.57.5161791.51568نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن ربيع محمد على4535

3517181091910991867نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن عطيه محمد محمد4536

8452.5صفر1.534.5صفر21.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن على حمدى عطيه4537

4.515117.5815.510561265.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعبدالعليم سامى عبدالعليم كامل4538

2.53.562201152واحد74نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعبدالمسيح محروس اسرائيل فهيم4539

43.5962.5نصف17.515433.56.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعثمان جوده راضى عثمان4540

9.5353صفر22.5نصفصفر43نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعصام رجب ابوالحسن محمد4541

52.5واحد12.5صفر235صفر4.53نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعالء احمد جمعه احمد4542

2715107.57.51510771565نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعالء رمضان على عبدالكريم4543

2015107.57.51510701365نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعلى محمد احمد حامد4544

19.5652صفر85222.54.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعمر احمد رمضان محمد4545

34.525.52014.51428.519127.51878نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعمر احمد عبدهللا احمد4546

41956.5صفر9.561537.510.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعمر ربيع عبدالحليم شحات4547

36.51065واحد6.51542.57.510نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعمر صالح احمد صالح4548

30.5102.53.5واحد127.533.53.57نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعمر عبدهللا عبدالعظيم محمد4549

2115108.57.5161274105.55نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعمرو صالح محمد عرفات4550

2015117.57.5151071127.56نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعمرو عالء عبدالوكيل محمد4551

6.51573.54.58238.5573نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعمرو عيد عبدالوهاب محمد4552

2215107.57.51510721357نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعمرو فراج رجب فراج4553

38.597.55نصف61510257نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعمرو محمد انور عبدهللا4554

6.53صفر25.5صفر3.55103.53.57نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةعيسى حماده محمد محمد4555

241073واحد76.5333.56.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةفارس حماده جمال ابراهيم4556

3316.5201414.528.517115157.57.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةفتحى مبروك محمد يوسف4557

32.515181014.524.510100177.56نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةفيومى عبدالناصر حمدى عطيه4558

132.5747.511.51.535.587.52نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةكريم ابراهيم موسى ابراهيم4559

واحد23115.5صفر7.53.56336نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةكريم رشاد ابوسريع عبدالحليم4560

3515187.5916.516.5101197.56نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةكريم عبدالعظيم على عمار4561

29117.53صفر7554.57.512نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةكريم على خميس احمد4562

17.5882.5صفر2.51.553.558.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةكيرولس بشاره عايد ونيس4563

13.5753نصف32.53.56واحد3نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةماجد جرجس منير رزق4564

24773.5واحد5244.57.512نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةماجد رمضان ابراهيم محمد4565



15.5762.5نصف223358نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةماجد صبحى عزيز الياس4566

34127.52.5واحد15265510نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد خليفه نصرالدين على4567

2797.53.5صفر10.56.54336نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد ربيع حسين كيالنى4568

23.515147.57.5151077.51676نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد رجب محمد حسن4569

28.5972.5صفر124.55347نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد رجب محمد عبدالرحيم4570

39117.55نصف197534.57.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد رضه سالم احمد4571

1397.53.5صفر2.5232.535.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد رمضان امين عبدالعليم4572

3424.5181314.527.514.5118.5187.55.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد رمضان عبدالحميد حسين4573

36.597.55واحد9.56.547.5815.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد رمضان كامل محمد4574

24116.53صفر5.56.533.55.59نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد سليمان احمد احمد4575

241073واحد6533.55.59نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد عاطف صالح فتح الباب4576

23.515177.57.51512.5831875نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد عبدالهادى احمد احمد4577

2315107.57.51510.573.51075نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد على حمدى حامد4578

2015107.58.5161071137.55نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد على محمد عبدهللا4579

52103.558.5530.598.53نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد عيد خلف عبدالعال4580

3117.517911.520.513.599.5157.56نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد فتحى محمد على4581

29201612.51325.511.51021077.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد مصطفى حسين حسن4582

2015107.57.51510701076نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمد ياسين تايب عطيه4583

3316.5177.57.5151293.51056نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمود احمد محمود حماد4584

3721.51613.51528.5171201375نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمحمود حسين احمد السيد4585

2515107.57.5151075136.55نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمصطفى بشير مصطفى جمعه4586

10.52.5104.548.5435.5115.53نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمصطفى رمضان يوسف محمد4587

11.5733475.5341375نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمصطفى عيد رجب على4588

55صفر21025.5نصف1.52101.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمصطفى محمود عبدالجواد محمد4589

3320189615161021975نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمكاريوس فهيم يوسف فهيم4590

29.516197.57.51514.5941176.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةهشام ايمن يوسف محمد4591

8.53344.58.51033673.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةوليد ربيع شحات محمد4592

23.53.571027.556.53واحد7.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةوليد سامى حسين عبدالجواد4593

28151313.51326.51496.51776.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةياسر ابراهيم جمعه عبدالغفار4594

39.5302015153019.51392078.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةياسر عبدالحليم عبدالعليم كامل4595

39.530201514.529.5201391979نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةيحيى محمد حسن عبدالعظيم4596

4.51.511.5777واحد33.5صفر2.5نظامي2برمشا تعليم اساسى رقم العدوةيوسف عادل اسحق برسوم4597

3417.513107.517.512.594.5196.56.5نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةامانى محمد ناجى فضل4598

2015117.57.5151071137.56نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةامل تمام عبدالستار امام4599

32.5151510.57.51814.595186.56.5نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةانوار عبدالناصر عيد محمد4600



34.520.51612102216109196.57نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةايه جمعه راضى عبدالغني4601

37.51816.51310.523.517.5113197.56نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةايه حسن شريف على4602

2415117.57.5151075157.56نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةايه رمضان صالح محمد4603

3822.51711112216.51161777نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةداليا جمعه صدقى احمد4604

31.518.518.513.5922.516107167.55نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةداليا محمد على عبدالعاطي4605

39281913.514.52818.5132.51975نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةداليا مسعود ابراهيم مسعود4606

37.5151811112216.51091976.5نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةدعاء مهران عيد محمد4607

37281914.513.52814.5126.51875.5نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةرانيا على عبدالغنى محمد4608

3926191514.529.518.51321876نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةرحمه رياض غانم عبدالمجيد4609

272115.51110211599.51877نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةزينب حجازى شحات احمد4610

37.526181513.528.517.5127.5197.56نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةسمر كمال عبدالحميد مرسي4611

2015.512.57.58.51610741475.5نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةشمس عادل فرج هللا عبداللطيف4612

2015107.57.51510701275نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةشيماء عبدالصمد انور عبدالقادر4613

30.51512.59.55.51510831776.5نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةعايده شعبان عبدالمجيد شاهين4614

2015137.57.51510731175.5نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةغاده ابوهشيمه السيد محمد4615

36.51816.5139.522.516109.51975نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةلمياء رمضان احمد عبدالسالم4616

2015161282015.586.51575.5نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةمنى صبحى احمد عبدالسالم4617

30.515.51512.51123.513.5981585نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةنادره بدران سالم عبدالنعيم4618

39.528.520151530201381887.5نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةنوران خليفه حسن محمد4619

3927151313.526.516.51241985نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةنورهان سعداوى خليفه عبدالونيس4620

39.53019.51514.529.520138.51987.5نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةوفاء ابراهيم سليمان ابراهيم4621

2015117.57.51510711375.5نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةابراهيم ناجى احمد محمد4622

4.515107.54.512546.5985نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةاحمد بشير جمعه سنوسي4623

35.5282015153019.51331986.5نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةاحمد منطاع احمد ابراهيم4624

37.521.518141529181241986.5نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةاسالم السيد غانم عبدالمجيد4625

8.5637.57.5151.5341185نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةاسالم خميس فرج راغب4626

32.5885واحد10.562.557.512.5نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةاسالم ماضى ابوسمره محمد4627

32.518.514.5138.521.5171041585نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةرأفت فضل مسعود عبدالعاطي4628

2015107.57.51510701385نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةرمضان مسعود عبدالنعيم حسين4629

2015117.57.51510711185نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةسامح ابراهيم على عبدالعاطي4630

9.515455.510.53421183نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةصبرى نور كامل فتح الباب4631

9.584.54.55.5101.533.51283نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةعاصم رضا خميس عبدالغني4632

401083.5نصف128.547.57.515نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةعبدهللا سعد عبدالستار محمد4633

3319.5149.51221.5161041585نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةعبدهللا هلباوى عبدالغفار محمد4634

28.5973نصف6.555.53.57.511نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةعصام جمعه راضى عبدالغني4635



32872.5نصف12.584437نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةعالء محمود عبدالسالم عبدالكريم4636

85.51.55.55.5112.528.51173نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةعمرو شعبان ابوسمره محمد4637

7.592.57.57.515236953نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةكريم خالد جمال عشني4638

30.51062.5نصف7.58.51.57.5512.5نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةكريم سالم ضيف عطيه4639

33.526169.51322.5161141886نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةمحمد جمال محمود فرج هللا4640

10.51547.57.515347.51175.5نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةمحمد سعدى حيدر عبدالكريم4641

8.515355.510.52391085نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةمحمد عبدالعظيم عبدالستار امام4642

401175واحد81535.57.513نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةمحمد عيد منصور محمد4643

30.524.5139.511.52116.5105.51785.5نظاميقصر الرقيب االعداديةالعدوةمحمود مخيمر عبدالظاهر شحات4644

201510.57.57.5151070.51185نظامي تعليم اساسى5االقدام العدوةامنيه عطا عبدالعظيم مرسي4645

35.515.513.57.51118.510931785.5نظامي تعليم اساسى5االقدام العدوةسميره سيد رمضان علي4646

38.51614911201098.51585.5نظامي تعليم اساسى5االقدام العدوةورده عماد ميالد نادر4647

10156.57.57.515248.5875نظامي تعليم اساسى5االقدام العدوةبالل مدحت مبروك كيالني4648

2015107.57.51510701385.5نظامي تعليم اساسى5االقدام العدوةحبيب صموئيل حبيب كامل4649

3515.5118.57.5161087.51685نظامي تعليم اساسى5االقدام العدوةراضى احمد راضى ابراهيم4650

34.519.5128.57.51611931975نظامي تعليم اساسى5االقدام العدوةعبدهللا محمد عايد حماد4651

21.516107.57.5151072.5138.55نظامي تعليم اساسى5االقدام العدوةمطيع فالح غطاس يعقوب4652

8.51535510339.51376نظامي تعليم اساسى5االقدام العدوةنادى عادل ميالد نادر4653

2015107.57.51510701965نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةانتصار رجب سبع عبدالوهاب4654

2016107.5815.51071.5176.55نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةانتصار رفعت حسانين احمد4655

11.5155.557.512.53.5481385نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةثريا حجازى مختار محمود4656

26.519.5107.57.5151081186.55نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةجهاد محروس محمود رحيم4657

281516.57.57.5151488.52075نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةفايزه سعودى صالح عيد4658

2015157.57.5151075166.55نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةلبنه سعودى ذكى عبدالجواد4659

2015147.57.51510741255نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةاحمد جمعه معتمد مبروك4660

201513.57.57.5151073.51765نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةاحمد حجاج جمعه محمد4661

2016.5147.510.5181078.5186.55نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةتامر رجب محمد السيد4662

4.51511.55.5510.5445.5186.53.5نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةراضى رجب راضى عباس4663

96.5107.53.511339.51753.5نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةصافى محمد مصطفى عبدالجواد4664

201511.57.57.5151071.51555نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةعاصم عبدالستار ابراهيم عبدالوهاب4665

30.5151712.59.52217.5102196.55نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن رمضان جمال ابراهيم4666

27.51517.512.51022.517.51002075نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةعرفه اشرف مصطفى عبدالجواد4667

واحد2.58103.57.5112.534105.5نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةعصام محمد عبدالمجيد عبدالموجود4668

2015129101910761765نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةعلى سيد ابوشليته ابراهيم4669

201515.598171077.52075.5نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةمحمد جابر رمضان احمد4670



2015157.5815.51075.5186.55نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةمحمد حسين جالل ابوزيد4671

2015147.57.51510741465نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةمحمد خالد مسعود شريف4672

3.5151157.512.5446136.55نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةمحمد عنتر مسعود شريف4673

2015127.57.51510721355نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةمعتصم خلف السيد عبدالجليل4674

12710.57.58.5163.549196.53.5نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةوليد توفيق عباس توفيق4675

201515.598171077.5176.55نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةياسر على سالمه علي4676

2015137.57.5151073166.55نظاميمؤنس تعليم اساسىالعدوةيسرى ناجح معتمد مبروك4677

201513.56.58.5151073.52065نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةايه ناجى سليمان ابوشناف4678

23.51512.57.57.5151076187.55نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةخديجه عايد ابوسيف مفتاح4679

20.51514.57.5916.510.5771585نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةزينب محمود برديسى مفتاح4680

241514.57.59.5171080.5177.55نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةسمر عصام مسعود جبر4681

201513.57.57.5151073.5177.55نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةشيماء محمد عبدهللا مهيدي4682

2015127.57.5151072156.55نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةصابرين عبدالدايم عيسى ابوشناف4683

2015137.5916.51074.51555نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةفاتن جبالى ابوبكر سالم4684

9663.57.5112.534.51062.5نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةهبه ناجح عبدهللا عبدالونيس4685

251512.57.5815.51078207.55نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةورده محمود برديسى مفتاح4686

381514.57.51118.5151012085نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةوالء حسن عايد معبد4687

نصف5.55337.510.5327145نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةاحمد انور سعيد سالم4688

28151578151285207.55نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةاسالم جاير محمد خليل4689

3.51.5103254.524.51352نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةاسالم ماهر زايد عبدالمجيد4690

3415165.59.51517.597.5197.55نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةالسعدى سليم ابوسيف مفتاح4691

34.515207.51118.516.5104.5197.55نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةايهاب توفيق عبدالستار حسين4692

351618.510.51424.518.5112.5197.55نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةباسم رمضام على كيالني4693

201512.57.57.5151072.5165.55نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةباسم عزت زايد عبدالمجيد4694

281512.57.57.5151080.52075نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةحامد عبدالسالم مغنينى حامد4695

9.576.52.52.552.530.51273.5نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةطه عايد ابوسيف مفتاح4696

واحد325217.584.5نصف3.56.5نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةعبدالرازق عبدالمنصف عبدالصبور عبدالرازق4697

2015157.57.51511.576.51765نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةعبدهللا نصيب عبدهللا مهيدي4698

341719.512.51224.519114197.55نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةعرفه فراج فالح ابوفاخره4699

2415167.5815.51383.51875نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةقاسم عبدالوهاب منصور عبدالحميد4700

95.5103252.532145.52نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةكريم ربيع عبدالحميد ابوشناف4701

30.515.519107.517.51698.51955نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةمحمد عاطف قاسم عبدالحميد4702

2015127.57.51510721555نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةمحمد عبدالسالم عبدالونيس عبدالسالم4703

9.55.5103.536.52.534104.51.5نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةهشام السيد عوض محمد4704

21.515107.57.5151071.51755نظاميابو عقيله االعداديهالعدوةهيثم مرعى صديق خليل4705



32151511.51122.51498.51855نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةاسراء محمد طه احمد4706

40231914122616.5124.51955نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةاالء على السيد محمد4707

29.5171711.5920.511.595.51855نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةايه ربيع عبدالعال عابدين4708

2015137.57.51510.573.51655نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةايه عادل احمد حميده4709

31.515181292115100.51655نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةحسناء حسن عبدالمنعم ابوعونه4710

36181914.51226.515.51152055نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةدينا رأفت عبدهللا خضر4711

3625.51815112615120.51855نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةدينا عماد وهبه بباوى4712

3715.51913132616.51141755نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةرحمه محمد مصطفى احمد4713

4015.52014132717.51201755نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةرضوى سيد مصطفى سيد4714

21.515128.56.51512.5761655نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةسلوى احمد رجب عبيد4715

36181913.512.526181171855نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةسماح محمد سيد محمد4716

33.515.5157.58.5161292207.55نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةشاهنده شعبان محمود عنبر4717

30.5151710.51222.512.597.51955نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةشهد رمضان عبدالفتاح محمد4718

35191813.51124.518.51151955نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةشهد مصطفى محمد ابراهيم4719

27.51510107.517.514.584.5175.55نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةشيماء شفيق عرفه عبدهللا4720

3615141414.528.519112.5965نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةعبير ابراهيم ياسين ابراهيم4721

2015107.57.51510701455نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةفاطمه ربيع احمد محمد4722

138.557.57.5155.547134.53نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةفاطمه صالح فراج صالح4723

13.56.537.57.5153411042.5نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةلمياء عادل حسين عبدالوهاب4724

38.520.51613.514.528201231655نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةمريم احمد عبدالعال صادق4725

371815141327201171855نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةميرنا عاطف فوزى حنا4726

28151511.51223.514.5961155نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةهاجر عاطف مصطفى عبدالتواب4727

2715131010.520.512.5881855نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةابراهيم دسوقى عبدالغفار احمد4728

2172.52.5صفر7.5324.548.5نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةاحمد ابراهيم عبدالفتاح محمد4729

254.59.55.531652.5واحد13نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةاحمد صالح عبدالخالق لبيب4730

2115.5109.59.51910.5761755نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةاحمد ضيف هللا محمد سعد4731

33.524.51613.512.526161161755نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةاحمد ماهر محمد عباس4732

2518.51210.510.52113.5901655نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةاحمد محمد رمضان زكى4733

27151010122214881255نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةاحمد محمد محمود ابراهيم4734

34.529201414.528.5201321255نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةاسامه حسنى خيرى دياب4735

4.5222464.5191232نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةجمال سامى محمد ابراهيم4736

2257521.5103.52واحد6.5نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةجمال محمد سعد محمود4737

36211614.513.528191201865نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةحماده مجدى محمد عبدالمنعم4738

30.516.5198101813.597.51955نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةخالد وليد حنفى محمود4739

20151197.516.51072.51455نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةسامى عالء ممدوح على شرابى4740



22.515127.57.5151074.51555نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةطارق محمد عبدالفتاح محمد4741

281512118.519.51185.51755نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةطه محمد موسى احمد4742

35271914.512.527191272055نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةعبدالرحمن ادهم محمد قروانى4743

129117.58.5161.549.51555نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةعبدالرحمن جمال عباس برعى4744

4026.51713.51427.5161271755نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةمازن عوض سيد عطيه4745

2015117.57.51510711155نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةمحمد اشرف حمدى عطيه4746

3.5543.536.53221125نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةمحمد جابر محمد فرغلى4747

2115107.57.51510711155نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةمحمد حسن عبدالمنعم ابوعونه4748

2015117.57.51510711555نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةمحمد شعبان السيد جوده4749

3925181210.522.515119.52055نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةمحمد عادل محمد احمد4750

201510.57.57.5151070.51455نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةمحمد عباس محمود راغب4751

23353نصف722.57.53.511نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةمحمد محمود محمد طوغان4752

23151210.59.52012.582.5167.55نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةمحمود جمعه عويس عيد4753

36281613.513.52718.5125.5187.55نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةمحمود عبدالعظيم محمد عبدالعظيم4754

281511.57.57.51510.580107.56.5نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةمصطفى جوده عبدالتواب الصاوى4755

37151612.51224.517109.51675نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةمعاذ علوى حسين محمد4756

3619.5171414.528.5171181775نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةمعتز اشرف صالح هاشم4757

169.567.53.511345.51273نظاميالجهاد االعداديه المشتركهالعدوةنصر رفعت صدقى عبدالوهاب4758

نصف19767.54.512549178نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةابتسام احمد محمد احمد4759

16567.55.5133.543.5177.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةابتسام ربيع عبدالوهاب حسن4760

15457.55.5132391172نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةابتسام صفى الدين عبدالحميد عبدالرازق4761

147.547.5512.55.543.51082نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةابتسام عبدالرازق صديق احمد4762

2815117.57.5151079157.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاروى سعد احمد ابراهيم4763

201510.57.57.5151070.5107.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةازهار رمضان عبدالعظيم محمد4764

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاسراء احمد فؤاد محمد4765

7.55واحد196.544485.543نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاسراء اشرف صبحى خلف هللا4766

2015107.57.51510701275نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاسراء عيد ابراهيم محمد4767

3115118.57.51614.587.5207.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاسراء مسموع عبدالعظيم عبدالحميد4768

3926.52014152920134.5197.55.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاسراء مصطفى زكى على4769

361517.515142920117.51685نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاسماء ابراهيم رشاد محمد4770

3715101211.523.512.598197.55.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاسماء جمال سعد نصر4771

3924.51610.57.51817.51151985نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاسماء خلف كمال محمد4772

16767.55.513446126.51.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاسماء سرى عبدالسالم احمد4773

382816.512.51325.5181261985نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاسماء فراج ابراهيم علي4774

3516.51514.513.52819.51141785نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاالء طوير ابراهيم عبدالوهاب4775



2015107.57.51512.572.51875نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةامانى احمد صابر عباس4776

20151087.515.513.574167.56نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةامانى على على علي4777

371515.58.57.51616.51001976نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةامانى فراج توفيق عبدالعال4778

321512.57.57.5151589.52075نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاميره جمال عطيه موسى4779

39241712.51325.519.5125207.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاميره شعبان على ابراهيم4780

391519.512132519.5118177.57نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاميره صالح محمد احمد4781

3715107.57.5151087157.56نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاميره محروس محمود علي4782

341511.59.59.51915.595187.57.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةايمان النميرى جلول على4783

2115107.57.5151071147.55.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةايمان سالم كامل سالم4784

251510.57.57.51511.577187.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةايه حسن سعد حسن4785

211510107.517.57.571107.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةايه رضا خميس رمضان4786

3515108.57.5161490197.56نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةايه شعبان صدقى محمد4787

116.5107.57.5152.545147.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةايه صبرى مفتاح احمد4788

3215157.58.5161189177.56.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةايه ضيف صابر محمد4789

33151387.515.51086.5197.56نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةايه عبيد سالم احمد4790

3415107.57.5151084167.56نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةايه عمر مكرم مفتاح4791

221510.597.516.510741575.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةايه عيد محمد محمد4792

371818.511.510.52214109.5177.56نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةبسمه على عبداللطيف علي4793

25151087.515.51075.5147.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةتوبه خلف ابراهيم نصر4794

39221712.514.52718.5123.5187.57نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةحسناء احمد رشدى عبدالفضيل4795

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةحنان احمد سالم احمد4796

96.557.54.5121.534117.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةداليا اشرف السيد على4797

39.525.51413.514.52815.5122.5197.56نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةدعاء احمد عبدهللا مجاهد4798

2415107.57.5151074165.55.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةدعاء حماده مفتاح احمد4799

3823.52014.513.52819128.5207.56نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةدعاء رمضان حسين سالم4800

37.51816.587.515.51097.52077نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةدعاء سامح محمد عبيد4801

2015107.57.51510701977نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةدعاء مبروك احمد موسى4802

2815187.5815.512.5892085نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةدينا عبدالسالم رمضان عبدالغني4803

28.51519.57.511.5191698197.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةدينا كفافى خميس سليمان4804

36.5272014142819.5131197.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةرانيا فراج ابراهيم علي4805

32.517.517.57.57.5151092.5207.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةرباب عيسى محمد رشاد4806

32.5201989.517.518107207.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةرحاب جمال حسين عبدالعال4807

2516127.57.51510781986نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةرشا احمد عبدالفضيل محمد4808

321716.57.5815.51091207.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةرشا جمال كامل عبدهللا4809

3729201213.525.519.51312085نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةريهام اشرف منيسى محمد4810



23.516.5147.57.51510792085نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةريهام محمد السيد حسن4811

38.53017.513122519.5130.52086نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةريهام مسموع حسين سالم4812

34.517177.57.51514.598207.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةزينب عبدهللا ابوزيد محمد4813

3315147.57.51511.588.52085نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةساره عبداللطيف محمد عبداللطيف4814

23.515157.57.5151078.5187.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةسحر ايمن ابوغنيمه احمد4815

251617.57.57.5151083.5207.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةسحر على محمد على4816

281517.57.57.51511.587207.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةسلسبيل عالء سعد صالح4817

101511.5347245.5205.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةسلوى ابراهيم حسن ابراهيم4818

24.516.516.57.57.5151082.5205.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةسميه محمد محمود عبدهللا4819

20.51513.57.57.5151074197.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةسناء شعبان محمد عبدالحميد4820

261512.57.57.5151078.5207.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةسهام احمد السعدى عبدالمجيد4821

24.51515.57.57.5151080207.55.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةسهيله شعبان عدلى حامد4822

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةسوزان سمير حامد عبدالحميد4823

33.520.516.589171097.5207.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةشاهندا سعيد عبدالغنى محمد4824

4028.52012.51224.519.5132.52075.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةشهد خالد عاطف حماد4825

27.51814.58.56.51510852076نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةشهد عبدالعظيم محمد صالح الدين4826

201711.57.57.5151073.52075.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةشهد على عباس عبدالعظيم4827

3520.5191211.523.517.5115.52075.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةشهد هالل خليفه احمد4828

35.5151287151491.5207.55.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةشهندا محمود مبروك صالح4829

311912.597.516.510891975نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةشهندا معنى فرج مبروك4830

38.529.519.512.51426.519.5133.5196.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةشيماء احمد عبداللطيف على4831

32.515.511.57.57.5151084.5197.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةشيماء حبيب صابر عبدالعظيم4832

20151087151070187.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةشيماء رجب فتحى عبدالعظيم4833

2015107.57.5151070207.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةشيماء محمد عباس امين4834

13153.544.58.5242177.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةصابرين عربى احمد عبدالعاطى4835

3721.519.511.512.52419.5121.52076نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةصفاء منصور صبرى محمد4836

3925178.59.518181172075.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةضحى سمرات سميح ناجي4837

271514.58.56.5151081.51977نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعائشه خلف ابراهيم محمد4838

32.517.515871510902075.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعبير رجب عبدالمنعم امين4839

32.515137.57.5151085.51955نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعبير عادل محمود عبدالعظيم4840

2018107.57.51510731975نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعزه احمد مصطفى رضوان4841

34.517.5147.57.5151091207.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةغاده احمد محمد احمد4842

2115107.57.5151071197.55.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةغاليه عيسى السيد على4843

2015107.57.5151070187.55.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةفايزه عبدالنبى فتح الباب سالمه4844

201511.57.57.5151071.5187.56نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةقمر محروس توفيق عبدالجواد4845



3115137.57.5151084197.56.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةكريمه رجب زكى عبدالوهاب4846

20151096.515.51070.5187.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةكريمه عرفات محمد محمد4847

2016107.57.51510711975نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةكماله زكى احمد هالل4848

2017107.57.51510721875نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةلمياء ذكى خليفه ذكي4849

32.519107.57.51511.5881975.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةلمياء مفتاح حمدى علواني4850

352112.57.58.51615.51001775.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمرفت سامى فؤاد تادروس4851

3523.51112.51123.518.5111.52065.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمروه سيد على محمد4852

27.520108.57.51615.5891965نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمروه ضياء محمد رشاد4853

3626.5157.5916.516.5110.51855.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمروه فراج محمود عبدهللا4854

2024107.57.5151079185.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمريم رجب محمد امين4855

2017107.57.5151072185.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمريم رشاد محمد رشاد4856

22.51910811.519.51081205.55.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمريم رمضان سليمان احمد4857

372411111324171132065نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمريم محمد سيد مهدى4858

38.53018.511.513.525191312066نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةملك خلف رشدى عبدالفضيل4859

21.521107.57.5151077.51965نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمنه هللا عبدالوهاب عباس عبدالوهاب4860

25211087.515.51081.52065.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمنه هللا رجب فرج عبدالغني4861

392514.510.51323.5191212065نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمنه هللا فراج رشدى مبروك4862

2019107.57.51510741855.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمنى جمعه محمد قطب4863

27.522.51087.515.51085.5195.55.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمنى شعبان محمد عبدهللا4864

34.525.51711.51324.518.51201965نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمنى صديق عبدهللا فتح الباب4865

38.529.519.515153018.51362055نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمنى عرفات عبدالمعبود عبدالعليم4866

7.5152.57.57.5151.541.5195.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمها جمال احمد سليمان4867

471655نصف1016.557.57.515نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمها قياتى السيد محمد4868

44.51655واحد11.51547.55.513نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةناديه احمد صديق احمد4869

2015.51099181073.52055نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةنرجس رمضان صالح عبدهللا4870

22.517107.58.51614.580165.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةنهال اسامه على عبدالعظيم4871

3418.512.59.58.51811.594.5206.56نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةنورا شعبان ابراهيم عبدالعال4872

2916.51410.511.5221596.5206.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةنورا عبدالناصر النقراشى على4873

36.52416.512.512.52520122205.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةنوران حسن السيد حسن4874

361717.5912.521.5191112076نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةنورمه حسن عبدالحميد ابوالعال4875

2916.5117.57.5151081.51876نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةنورهان جمال عبدهللا انور4876

341815129.521.518106.5196.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةنورهان رجب رمضان مرسي4877

2918.511.5119.520.51392.51965نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةنورهان رضا عمار على4878

231512.57.57.5151075.5195.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةنورهان عاطف مصطفى عبدالوهاب4879

32.518.517871512.595.5205.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةنورهان عبدالسالم عبدالستار عبداللطيف4880



281615109.519.511.590205.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةنورهان عبدالمنجى عطيه عزيز4881

2015107.57.51510701955نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةنورهان محمد حسين محمد4882

2515.51689.517.510841965نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةهاجر ابوهشيمه عبدالستار عبداللطيف4883

40302012.513.52619.5135.5205.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةهاجر احمد محمد عبدالجواد4884

4030201413.527.520137.52075نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةهاجر محمد صالح يونس4885

45.51855.5واحد10.51547.57.515نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةهايدى رضا محمد محمد4886

2015107.57.5151070195.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةهايدى سالمه السيد على4887

231511.57.58.5161075.51975نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةهايدى عالء عبدهللا انور4888

25.515107.57.5151580.51955.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةهدير عبدالنبى محمد معبد4889

30.5201088.516.517.594.5195.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةوفاء بشير فرج حجازى4890

321715.588.516.516.597.5186.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةوفاء خميس محمد احمد4891

2015107.57.51510701865نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةوفاء شرقاوى عبدالسالم حسين4892

20.515107.58.51615.5771855نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةوفاء عبدالعظيم محمد عبدالجواد4893

2515117.57.5151177185.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةوالء رمضان سيف على4894

2016.5107.57.5151071.51855نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةوالء عاشور محمد على4895

3928.51811.51122.520128206.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةوالء فراج حسن محمد4896

2015.5107.57.5151272.51855نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةوالء معوض شعبان عبداللطيف4897

37.53019.5131427201342075.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةياسمين خلف مبروك محمد4898

3724.519.51111.522.520123.5205.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةياسمين لطفى عيد احمد4899

231713961512.580.5185.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةابراهيم محمد احمد عبدالعليم4900

361517149.523.519110.51685.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاحمد اشرف صالح عبدالغني4901

24151210.5919.514.5851665نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاحمد ايمن ابوغنيمه احمد4902

3922.51914.51327.520128187.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاحمد جمال السيد حسن4903

39181911.57.51918.5113.51875.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاحمد رمضان خلف محمد4904

371616121224191121585نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاحمد عبدالرسول عبدالستار عبدالرسول4905

2315107.57.51514.577.51355نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاحمد عيد محمود عبدالعظيم4906

40231711.57.519191181855نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاحمد مجدى جابر ناجى4907

2015107.57.51511.571.51255نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاحمد محروس محمد احمد4908

29151711.57.51919.599.51685نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاحمد محمود احمد صالح4909

2015148.57.5161075117.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاحمد ناجح احمد موسى4910

20151687.515.51076.5105.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاحمد ناجى ذكى عبدالعظيم4911

34151897.516.511.5951265نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاحمد نادى مبروك محمد4912

4026.5201411.525.5201321675نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاسامه احمد فولى احمد4913

3122.52010.57.51819.51111475نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاسامه جمعه رجب دكرورى4914

3817.52013.57.52120116.51575نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاسامه عماد على عبدالجواد4915



3923.5201311.524.519.5126.5125.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاسالم رجب حسين عبدالعال4916

3821.51912.57.52019117.51265نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاسالم رجب طلعت دياب4917

39242010.5818.519120.51175نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاسالم عبدالغنى رمضان عبدالغنى4918

4030201514.529.520139.51775نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاسالم ماهر على محمد4919

3827.52012.51325.5201311975.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةاشرف نادى يوسف عبدهللا4920

2215147.57.51510761255نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةالسيد دياب عبداللطيف دياب4921

24181887.515.51085.5126.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةالسيد فرج السيد محمود4922

2515.5167.57.5151081.5146.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةايمن رمضان عبدالحميد عبدالوهاب4923

2015167.57.51510761055نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةايمن عيد سعد محمد4924

2216.51987.515.511.584.5117.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةايهاب خطاب نبيه فتح الباب4925

29161810.5515.517.5961575نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةبشير حسنين محمد محمد4926

34182010515201071375نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةحسام جمعه رمضان محمد4927

3217.5201151620105.51275.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةحسام سالم حامدعبدالحميد4928

201819961511.583.5107.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةحسن حجاج عبدالستار امين4929

251817107.517.514.5921065نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةحمدى السعدى اميه عبدالدايم4930

3718187.57.51512.5100.5137.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةحمزه ايمن مبروك صابر4931

2515157.57.5151080106.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةحموده ناجح احمد موسى4932

22151387151075106.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةخالد اشرف كمال كامل4933

40302014.51529.520139.51875نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةخالد صبرى محمد السيد4934

40262011.511.52319.5128.51575نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةخالد كارم محمود السيد4935

4027.52013.51528.5201361785نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةخالد محمد احمد صالح4936

2419.518115.516.51088107.55.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةراشد عاشور رشدى ابراهيم4937

3321.5209112014.51091576نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةرجب ناصر ذكى محمد4938

352420117.518.516113.51775.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةرضا ميخائيل عوض ميخائيل4939

2915167.57.51510851555نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةزياد اشرف السعدى عبدالمجيد4940

2217.5147.57.5151078.5127.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةسالم رمضان حسن عبدالعظيم4941

21191687.515.51081.5127.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةسامى سعودى محمد ابوبكر4942

2319.5147.57.51511.5831275نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةسعد رجب سعد حسن4943

3316.52088.516.5191051775نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةسيد عبدالعال السيد عبدالعال4944

3315189.59.51914991575.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةشعبان عبدالعزيز السيد محمد4945

291520105.515.515.5951575.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةطارق عبدالغفار على ابراهيم4946

1271352.57.53.543853.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةطاهر خيرى عاطف حماد4947

8151052.57.51.542873.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعاصم ياسر السيد عبدالعال4948

2015127.57.51510721165نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعاطف رشاد احمد محمد4949

2015107.57.51510701475نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعبدالحكيم زهير اسماعيل على4950



24151111112210821575.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعبدالرحمن احمد زاهر احمد4951

20151097.516.513.575137.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعبدالرحمن خليفه محمد احمد4952

33.52018.510122219.5113.5157.55.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعبدالرحمن سعودى سيد خلف هللا4953

40152010.510.52118.5114.51875نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعبدالرحمن سالمه فتح الباب عبدالمنعم4954

3518199.511.521151082075نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعبدالرحمن سمرات حمدى عبدالحفيظ4955

2015127.58.5161073125.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعبدالرحمن شعبان احمد حسن4956

26.515177.57.5151588.5156.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعبدالرحمن عبدهللا احمد عبدالجواد4957

4025.51914.51428.5201331775نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعبدالرحمن فايز عيد على4958

3926191313.526.520130.51775نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعبدالرحمن مهدى ذكى احمد4959

23.515147.57.5151582.51375.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعبدالرحمن نمر صابر جمعه4960

35.521.5197.5916.520112.51665نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعبدالعظيم محمد عبدالعظيم ذكى4961

3415157.58.51617.597.5125.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعبدهللا القذافى كامل عبدهللا4962

3624.51910102019.51191775نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعبدهللا عبدالموجود عبدالرازق عبدالسالم4963

2115149.5817.515.5831475نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعبدالمنعم اسامه عبدالمنعم امين4964

3215169.58.51814951475نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعبدالناصر محمد السيد محمد4965

20151297.516.511.575107.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعالء جمال حسين عبدالعال4966

2015107.57.5151070106.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعالء ناجح عيد خطيب4967

20151287.515.51072.51155نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعلى معروف عطيه عزيز4968

20151097.516.51071.51065نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعماد عبدالوهاب مبروك عبدالعاطى4969

2015107.57.51512721555نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعمرو حسن عبدهللا احمد4970

2015147.57.51511.575.5117.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعمرو شعبان محمد عبدالجواد4971

2015167.57.51513.579.5117.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعمرو عبداالرحمن عبدالحميد ابراهيم4972

37.522.51913.51326.518123.51875.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعمرو مبروك صالح مبروك4973

30.522.5171212.524.515109.5157.56نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةعيد وافى صبرى محمد4974

392520151530201341876نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةفارس ماهر فارس احمد4975

2016107.59.51712751477نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةفهد احمد محمد عبدالعظيم4976

2021109.58.51812811375.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةكريم ابراهيم شعبان ابراهيم4977

20151010.5818.515.579127.56.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةكريم حسين محمد حسين4978

20181210.59.52015.585.5145.57نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةكريم سعودى سعد محمد4979

20151097.516.514.576117.57نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةكريم عطيه سليمان احمد4980

20161097.516.51072.5107.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةكريم عالء ابراهيم عبدالعال4981

2017.5129.5817.51582116.55.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةكريم مدحت دياب فتح الباب4982

37.5231911.511.52319121.5147.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمبروك لطفى مبروك على4983

24.5151612102218.596157.55.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمحمد احمد السيد دياب4984

2018101110.521.513.5831876.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمحمد احمد عيد علي4985



402820151530201381876نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمحمد ايمن محمد امين4986

2017.5121111221586.5165.56.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمحمد بشريده محمد عبدهللا4987

26.5221310.51020.517.599.5187.57.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمحمد جمعه ابوشليه السيد4988

30.517.5109.59.5191996187.56.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمحمد رجب محمد عبدالحميد4989

20161097.516.51678.5176.56.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمحمد شحاته عباس احمد4990

201510891712741576.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمحمد شعبان الديب عبدالعال4991

2018107.57.51513.576.5167.56نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمحمد شواط على ابراهيم4992

38.515169.58.51819106.51787.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمحمد عاشور كامل عبدالجواد4993

23.5151387.515.510771475نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمحمد عتريس قطب عبدهللا4994

2015127.57.5151072156.55نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمحمد عصام عبدالمنعم ذكي4995

3315157.51017.51797.51176.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمحمد عطاء محمد حسين4996

2015137.57.51510731675نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمحمد عيد محمد عبدالعظيم4997

22.515137.57.5151075.51275نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمحمد محمود محمد عبدالجواد4998

2015147.57.51517811755نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمحمود احمد محمد احمد4999

2015107.57.51510701655نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمحمود رشدى شلقامى عبدالوهاب5000

372919.515153020135.51965نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمحمود محمد عبدالسالم عبدالسالم5001

201512.57.57.5151274.51057نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمسعد السيد على احمد5002

25.51513.57.5815.51584.51467نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمصطفى احمد محمد يعقوب5003

33.51816.57.57.51517.5100.5145.56.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمصطفى ثابت صادق عثمان5004

38.524169.5918.519.5116.51658نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةمعتمد السيد معتمد ابراهيم5005

201514.57.57.51513.578145.57.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةهشام رمضان ارضا عبدالوهاب5006

2815157.57.51514.587.5115.56.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةهشام ممدوح سلطان السيد5007

2015107.58.51610711255.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةياسر عرفه محمدالصغير عبدالرحيم5008

2015107.57.51510701257.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةياسر محمد جالل عبدالحميد5009

1726.557.512.51048105.57نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةياسر محمد عبدالسالم محمد5010

2015107.57.51511.571.51257.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةياسر محمد عالم على5011

321512.57.57.51514.5891366.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةياسين زكريا عبداللطيف محمود5012

2015117.57.51512731366.5نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةيحى رجب صالح على5013

3724187.51118.518115.51566نظاميزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةيوسف محمد شعبان محمد5014

33251512.511.524191161677.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسراء احمد عبدالحفيظ احمد5015

231812.57.57.51512.5811267.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسراء خلف عبدهللا محمود5016

31171510.510.52118.5102.51477نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسراء رجب فتح الباب احمد5017

2615107.57.5151076136.57نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسراء رمضان جمعه السيد5018

2015108.57.5161172136.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسراء رمضان فؤاد مراد5019

10.5564.57.5123.537126.57نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسراء نجاح حمدى محمد5020



6.542.54483.524.561.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسماء ابوبكر ابراهيم ابوبكر5021

7.57.5151038.51257.5غ7.56نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسماء بشير عبدالحفيظ عثمان5022

3015138.5917.512.5881477.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسماء ربيع حسين عبدالعزيز5023

201510.59.57.5171072.5126.56.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسماء رجب فتح الباب احمد5024

201510881613741267.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسماء عبدالمقصود عطيه محمد5025

10.584.57.57.5155.543.51066.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسماء ماهر يمنى محمد5026

12.57108.53.5125.54786.56.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسماء محمد على احمد5027

30.51513.510.58.51914.592.51376.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاالء احمد محمد محمد كريم5028

2015107.57.5151070136.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةامل بشير عبدالحميد محمد5029

2015107.57.5151070106.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةامل رجب عرفات محمود5030

87103.57.5113.539.51046.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةامل عيد عبدالحميد عبدالعزيز5031

38.5302014.51529.5201381988.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةامنيه جاد عبده عبدهللا5032

34.52016.58.51119.514104.5187.58.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةامنيه فرج عثمان عبدالحميد5033

40302014.51529.520139.51967نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةامنيه ناجى محمد بدوى5034

331516.57.57.5151089.51877نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةامنيه ناصر ابراهيم السيد5035

24.515147.57.5151179.51376.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةامنيه وجيه عبدهللا احمد5036

2015167.57.51510761076.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاميره صالح طنطاوى محمود5037

2015107.57.51510701076.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاميره ناصر عبدالعظيم عبدالغني5038

403019.515153020139.5197.58.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاميمه قطب رجب احمد5039

24151310.51424.512.5891276.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاميمه محمد ناجى جاد5040

8.54247.511.53.529.586.56.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةانجى حموده ابراهيم السيد5041

3729191514.529.519133.51976.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةانوار محمد صوفه ابراهيم5042

37.5301915153020136.5207.58نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةايمان حاتم انور على5043

3424171313.526.517118.5197.58.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةايمان ربيع عبدالحميد عبدالعزيز5044

221514.5891711.5801078نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةايمان شعبان عبدالجواد السيد5045

32.51517.513.513.527181101377نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةايه جمعه محمد احمد5046

3119177.57.51510.592.51477نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةايه حجازى رمضان حسن5047

36301812.513.526201301678.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةايه حموده محمد كامل5048

2015107.57.51510701377نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةايه صالح ابوسريع عبدالصمد5049

33.52518.58.57.51616.5109.5157.58.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةايه عماد سعد غانم5050

14.53107.57.5155.5481186.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةايه عيد فتح الباب احمد5051

2015107.5815.51070.51386.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةايه محمد على محمد5052

342020151530201241987.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةايه محمد محمد لملوم5053

30.587.57.5واحد1224.53.57.511نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةايه محمد يونس حسن5054

382718.514.514.52916.51291479نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةبثينه شعبان ابراهيم توفيق5055



29116.57صفر8634.57.512نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةبثينه عمر جمعه عبدالغنى5056

391178واحد1375.557.512.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةبلسم حسنى حاكم توفيق5057

36.52411.510.51323.516111.5176.58نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةجهاد محروس عبدالحميد عبدالحفيظ5058

371914.5119.520.513.5104.51679نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةجهاد ناصر محمد فتح الباب5059

14.55107.57.5153.5481577.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةحسناء حجازى صدقى عبدالوهاب5060

8154.54.57.5122.5421178نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةحسناء حسين حافظ محمد5061

2315148.5816.510.579157.57نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةحسناء ربيع سعد حسب هللا5062

1356.55.57.5133.541877نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةحسناء رجب شعبان محمد5063

2115117.57.51510721677نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةحسناء رجب عبدالحميد محمد5064

786.55.57.5131.5361077نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةحسناء شعبان عبداللطيف احمد5065

372618.511.514.52618125.5166.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةحسناء شعبان مخيمر عبدالمجيد5066

26.5116.58واحد934.5549نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةحفصه رجب محمد محمد5067

35.5231510.59.52012105.51379نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةحنان السيد جمعه السيد5068

7واحد28.56صفر6.554.557.512.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةحنان محمود كمال احمد5069

37.53019.514.51428.519134.51778.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةخديجه عبدالعاطى نادى احمد5070

3357.58واحد10734.57.512نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةدعاء احمد شعبان احمد5071

2015107.57.51510701178نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةدعاء احمد قرنى احمد5072

281511.587.515.51080146.58نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةدعاء حجاج احمد حسين5073

3155.57واحد9.562.54.57.512نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةدعاء رضا عبدالمنعم حسين5074

2015107.57.5151070157.56.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةدعاء رمضان ابراهيم محمد5075

16510.55.57.513448.51075.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةدعاء رمضان على حسين5076

2715127.57.51510791687.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةدعاء عصام شعبان على5077

2015107.57.5151070106.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةدعاء عيد عبدالمقصود عبدالمولى5078

28107.57صفر12.562.5437نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةدعاء محمد حسن عبداللطيف5079

29575واحد10.5523.5710.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةدعاء محمود محمد عبدالعال5080

2715147.57.5151081157.57نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةدالل جارحى محمود محمد5081

39.557.57.5صفر1575.54.57.512نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةدلع خالد محمد ذكى5082

13.581057.512.53471786.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةدميانا ابراهيم بطرس ابراهيم5083

2315117.57.51510741886.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةدميانا جميل فؤاد رزق5084

20.5447صفر343.57.5واحد9نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةدينا شحاته شعبان احمد5085

3115107.57.5151081157.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةدينا عصام امين محمود5086

421265واحد173103.57.511نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةدينا عماد ابوالعطا جمعه5087

21.515107.57.5151071.5107.56.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةدينا هانى عاشور عبدالجيد5088

20151187.515.51172.51078نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةرانا فيصل ابراهيم ابراهيم5089

21.575.55.53.593.546.5167.56.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةرانيا جبر حسين ابراهيم5090



30.51516.57.57.51517.594.5197.57نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةرانيا رضا محمود حسانين5091

2652.56.5صفر8424.57.512نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةرانيا ناجح عطيه على5092

403020151530201401968نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةرحاب جمعه على احمد5093

31.51515.512.511.52418104157.58.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةرحاب سعيد موسى حسين5094

35.5152014.51226.517.5114.5177.58نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةرحمه حسين حسين محمد5095

12367.57.5153.539.5868.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةرحمه خلف نصر غازى5096

30.51714129211395.51887نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةرحمه رجب محمد حسين5097

12.571087.515.53.548.5128.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةرحمه عبدالحميد ابراهيم على5098

26.51510108.518.510801386.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةرحمه عبدالناصر احمد محمد5099

9.543.54.57.5121.530.536.56نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةرحمه محمد عدلى شحاته5100

30.51515117.518.510.589.5147.56نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةرنا على جمعه عبدالحفيظ5101

2015127.5815.51072.5107.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةرندا ابراهيم عبدهللا ابراهيم5102

11.57.5105.57.513345126.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةرندا نجاح عبيد كامل5103

20151098.517.51072.51386نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةرويدا جمعه جوده احمد5104

32.515141312.525.519.5106.5137.59نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةريم رجب محمد كامل5105

27.51514118191489.5117.56.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةزهراء احمد عبدالهادى محجوب5106

362618.51413.527.518.5126.51589نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةزهراء محمد ابراهيم اسماعيل5107

6.534.57.5512.5632.51455.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةزهراء محمد خليفه عبدالعاطى5108

3823.51814.51327.5181251487.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةزهراء منتصر رزق محمد5109

33241813.511.52516.5116.51476نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةزينب رجب رجب محمد5110

2015107.57.5151070118.57نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةزينب عبدالناصر حفظى وهبه5111

403020151530201401777نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةزينب عالء جبر عبدالمحسن5112

352317.514.51226.516.5118.5147.56.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةزينب على محمود على5113

39.5302015153020139.51699نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةساره شعبان محمد لملوم5114

4.55.527.55.5133281055نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةسحر محمد زكى حمزه5115

3622.51711.51324.515.5115.5156.58نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةسلمى عبدهللا عثمان عبدالحميد5116

13.5567.5411.52.538.51453نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةسمر محمد عبدالحميد اسماعيل5117

117107.54.512545126.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةسمر محمد محمد يوسف5118

23.5151397.516.512801675نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةسميحه جمال احمد عيسوى5119

3924.52015153020133.51575.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةسهيله حسين عاشور حسين5120

29151814.59.52418.5104.518857نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةسوسن محمد خلف ابوالليل5121

3626.5201313.526.5191281578نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةسيمون ناجح حكيم عبدالمالك5122

8.52.53.557.512.53.530.5117.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةشربات رمضان عبدالهادى محجوب5123

5.54.5102.522.51255واحد5.53.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةشرين راضى قاسم عبدالغفار5124

8325510326755نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةشرين محمد عمر عبدالصمد5125



47.544.54.59327.5675نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةشهد ابراهيم سالمه محمد5126

35.522.517.5128.520.515.5111.5176.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةشهد ابوهشيمه عبدالحميد على5127

25151287.515.513.581136.57نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةشهد احمد حسن محمد5128

444.57.5512.542986.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةشهد حجازى كامل عمر5129

5.54.56.544.58.542976.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةشهد خالد يعقوب عمار5130

38302015153020138177.56.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةشهد شريف فتحى عثمان5131

4028.51914.514.52920136.51776.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةشهد صفوت عبدالسالم مرزوق5132

5.55.53.57.5512.553296.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةشيماء خلف الجارحى محجوب5133

3.53.51.555.510.532286.55.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةشيماء ماهر عبدالمنعم حسين5134

3.56.5227.59.5324.51055نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةشيماء محمد ربيع محمد5135

291516.5119.520.510911579.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةصفاء ابوغنيمه فتح الباب احمد5136

2015107.57.51510701157نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةصفاء نجاح قرنى عبدالوهاب5137

35152013.51326.518114.5197.59.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعائشه راوى ربيع ابراهيم5138

78104.537.5436.51276نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعائشه ناجى احمد تهامى5139

281513.57.57.51512.5841975.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعال محروس جمعه على5140

241514.57.57.5151381.51877.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعلياء جمال ابراهيم محمد5141

30.517.5169.58.51812.594.51978نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةغاده حجازى محمد حسن5142

351517.510.58.51915.51022079نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةفاطمه رمضان ابراهيم محمد5143

2615127.57.51510.578.51977نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةفاطمه شعبان احمد حسين5144

35.52818.514.514.52919130197.59.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةفاطمه محمد عبدالهادى محجوب5145

201510.587.515.510711677.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةفيوال وديع ثابت كرلس5146

22.51511.5107.517.510.5771677.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةكرستينا ناجح حكيم عبدالمالك5147

106.54.55.5510.52.5341457نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةليلى صبحى ضيف عبدالغنى5148

2015128.57.51610731576نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمرسا نادى شحاته صالح5149

37.52818.515153019.5133.51978نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمروه احمد محمد على5150

2215107.57.51510721256.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمروه راضى محمد احمد5151

251511.57.57.5151076.51477نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمروه رجب راضى لملوم5152

201512.57.57.5151072.51256.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمروه رضا عبدهللا تهامى5153

29.515191081815.5971978.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمروه محمدرضا خليفه حسين5154

144.5117.53.5113.5441175.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمروه محمود عبدالحميد على5155

2822.51812122413105.52077.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمريم امجد عبدالغنى فرج5156

20151510.5919.51079.51467.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمريم رجب ابوشليته محمود5157

78صفر29.517199.5918.516100نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمريم محمد عطيه عبداللطيف5158

24.515157.57.5151079.51877.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةملك هانى شعبان حسين5159

301516.597.516.513.591.52078.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمنى رمضان محمد احمد5160



2015127.57.51510721375.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمنيره احمد احمد محمد5161

2215107.57.51510721879نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمها رضا مخلوف الحسينى5162

301516981710881887.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةنجالء الفولى على يوسف5163

74625.57.51.526146.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةنجالء جمال حسن محمد5164

2015107.57.51510701477.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةندا ابراهيم حسين حسين5165

3526201313.526.517124.5208.56نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةندا حسن محمود ابراهيم5166

32.5152012.510.52315.5106177.56.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةندا طاهر عبدالتواب على5167

33.5191911112214107.5197.57نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةنسمه شعبان عبدالحميد على5168

138.5107.5512.51.545.51575نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةنهى ابوهشيمه ابراهيم حسان5169

30.51065صفر2.57.51055.510.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةنورهان احمد محمد حسين5170

2015127.57.51510721775نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةنورهان حجازى حمدى محمد5171

2516178.57.51610841677نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةنورهان خالد محمد عبدالرسول5172

44106.56واحد127117.55.513نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةنورهان خلف ابراهيم حسان5173

22.5152087.515.51083206.58.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةنورهان ربيع البدرى محمد5174

2115177.57.51510781276.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةنورهان رمضان صبحى حافظ5175

156.5114.57.512246.5116.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةنورهان عبدالباسط نصار محمد5176

2015117.57.5151071147.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةنورهان عبدالبديع عبدهللا ابراهيم5177

2415127.57.51510762076نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةنورهان عمار على رياض5178

2015127.57.5151072157.56.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةنورهان محمود حسوبه عبدالعظيم5179

35.5302014.51428.517.5131.5178.56.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةهاجر ايمن محمد ابراهيم5180

2415127.57.5151076177.56.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةهاجر صبحى على اسلمان5181

3322209.511.521121081877نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةهاجر عشرى جمال صالح5182

2719191111.522.514101.5197.56نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةهاجر محمد انور محجوب5183

3830201514.529.520137.5207.58نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةهانم عمر محمد عبدالرسول5184

33.527.52014.514.52917.5127.5207.56.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةهدى احمد عبدالغنى فرج5185

27.519.51999.518.51296.51975نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةهدى عيد عبدالحميد محمد5186

40302015153020140207.58نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةوفاء ادهم حسين بدوى5187

22151811.51324.51089.51166.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةوفاء مصطفى سليمان مصطفى5188

24.51520910191088.5105.57نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةوالء ابراهيم محمود احمد5189

2415137.57.5151077197.56نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةوالء صبرى يمنى حسن5190

3023.51914132717.5117187.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةياسمين احمد طلعت حرب حسن5191

2015147.57.5151074177.58نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةياسمين رمضان ابراهيم رجب5192

36.525.52014.513.52818128207.57نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةياسمين عصام صالح محمد5193

2015107.57.5151070166.58.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةياسمين محمود جمعه محمود5194

2015147.57.51510741075نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةابراهيم حسن السيد حسن5195



2015137.57.51510731155نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةابراهيم رجب ابراهيم حسب هللا5196

25.515167.57.51510.582166.55.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةابراهيم رمضان ابراهيم دكرورى5197

106104591.536.5645نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد اشرف عيد محمود5198

13.551457.512.5348125.55.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد جاد عبدهللا عبدالعزيز5199

2015177.57.51511.578.51465نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد جادالمولى ابراهيم محجوب5200

2015177.57.51513801555نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد جمال حفظى احمد5201

10.56.5107.5512.53.5431356نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد جمال عبدهللا على5202

221513.57.57.51514.5801755نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد جمال مقلد محمد5203

35.5152089.517.5181061665نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد حسن ابراهيم محمد5204

26.51515.57.57.51510821165نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد حلفايه عبدالحميد عبدالسالم5205

103.51035.58.51042855نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد حماده ابراهيم يسرى5206

31.515187.57.5151190.51466.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد حمدى خليفه احمد5207

221512.57.57.51510.575145.55.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد رجب محمد عبدالواحد5208

12510.57.5512.52421355نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد رضوان محمد رضوان5209

291514.511.51021.514.594.51156نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد رمضان ابراهيم حسب هللا5210

124107.55.51310491467نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد شعبان السيد ابراهيم5211

281512.57.57.5151080.51457.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد عاشور عبدالحميد احمد5212

2015107.57.51510701655.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد عبدالرحمن محمد عبدالحميد5213

331518.57.57.51513.5951755.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد عبدالعزيز رجب ابوالليل5214

2015137.57.51510731365.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد عبدالعزيز معوض عبدالعزيز5215

35201913102317.5114.51756.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد عبدالغنى محمد حسن5216

331518.512.51022.518.5107.5155.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد فتحى احمد عبدالسالم5217

3324.519.513.51427.519123.51976.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد فتحى شعبان عبداللطيف5218

38222012.512.52518123196.56.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد فوزى احمد عبدالعظيم5219

36.523201413.527.518.5125.51667.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد محمد عبدالتواب على5220

19135.55.5صفر2.522.57.54.512نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاحمد معوض الديب واعر5221

39.5302015153020139.5197.57نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةادم صالح جبر عبدالمحسن5222

211516.57.57.51510.5781567نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسامه ايمن محمد احمد5223

20191497.516.511.581166.57نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسامه عصام شعبان يوسف5224

3724.519.5121426201272056.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسالم احمد عبدالبارى عبدالعظيم5225

2015128.57.51610731477نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسالم جمعه شعبان عبدهللا5226

26.515157.57.5151485.5166.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسالم خلف عبدالعزيز خلف5227

38.5302015153020138.51977نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسالم محمد رجب عبدالسالم5228

2015117.57.5151071156.56نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسالم محمد مصطفى حسين5229

3518.52013132615114.5166.56.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةاسالم محمد معوض محمد5230



3829.5201412.526.519133176.57نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةالشريم محمد ابوالليل محمد5231

37.526.5201412.526.517.5128196.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةانس احمد محمد احمد5232

8.57107.57.515343.51466.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةايمن طلعت رشاد محمد5233

32.51517.5109191599176.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةايمن عبدالناصر احمد محمد5234

352819.515142920131.51768.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةايهاب خلف محمد فتح الباب5235

2015108.57.51610711367نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةباسم رضا مهدى طير البر5236

201510.57.57.5151070.5156.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةتامر حسن زكى عبدالعزيز5237

138107.5512.54.548125.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةجمال جالل حسنى عبود5238

10867.54.512339115.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةجمعه محمد جمعه عزب5239

97107.54.5121.539.5135.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةحاتم حجازى فتح الباب احمد5240

2015107.57.5151070135.56نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةحازم خلف احمد محمد5241

33.51619.513.513.527201161857.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةحازم محمد حسن حسن5242

31.52020137.520.5201121568.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةحجاج محمد كامل حجاج5243

148.51085.513.54.550.5116.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةحجازى احمد تهامى عبدالجواد5244

117107.57.5151.544.5125.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةحسام جمعه محمود محمد5245

25.51516.59.57.51715.589.5135.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةحسن صبحى حلمى احمد5246

3928.519.5151429181342077.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةحسن مندى عبدهللا حسن5247

40262015153018.5134.52077.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةحسن يحيى حسن على5248

191155.5واحد3253.54.58نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةخالد رمضان محمد احمد5249

3816181313.526.517115.5196.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةخالد سيد حسن محمد5250

251512.57.57.5151077.51468نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةخليفه عيد خليفه محمد5251

33.51256.5واحد107.52.57.5512.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةربيع حجازى عمر عبدالصمد5252

2015107.57.51510701466.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةرضا شعبان رمضان السعدى5253

331516.5981710.592166.55.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةرضا عبدالتواب عبدالمنعم حسن5254

2015108.57.51613.574.5115.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةرمضان رجب حسين اسماعيل5255

12737.57.5151047125.55.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةرمضان رجب محمد على5256

3619.519.5151530191241767.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةزياد اشرف صالح ابراهيم5257

331517.57.57.5151191.5196.57نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةزياد عماد حمدى عبود5258

3315.517.58.57.51613.595.51967نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةزياد محمد احمد خطاب5259

2818.5181110.521.516.5102.51967نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةزياد نجاح مهدى عبدالعزيز5260

2015.5149.5918.513.581.51466.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةسامح حجازى عبدالحميد محمد5261

2015137.57.51514771276.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةسويلم حامد سالم علي5262

2015107.57.51511711056.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةشريف جمعه شعبان شمس الدين5263

3216.516.51213.525.517107.51567.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةشريف رمضان محسب محمد5264

12657.54.5124391467.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةشريف هانى عاشور عبدالجيد5265



1182.57.5411.53.536.51167نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةشعبان سيد عكوش عبداللطيف5266

3419.516.510.57.518141021776نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةصالح وجيه صالح ابراهيم5267

921035.58.5332.5115.56.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةصدام سعودى عبدالستار حسانين5268

2916158.57.51613891767نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةصالح جمعه صابر قايد5269

201510.57.57.5151070.51467نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةصالح رجب جمعه محجوب5270

2015117.57.5151071125.57نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةطه رضا محمد مرسى5271

3416.516.58.5816.512.5961677.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةطه عبدالمعتمد رزق محمد5272

251510.59.57.5171178.51777نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةطه على حسن محمد5273

31181213.51326.515102.5156.56نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةطه على مصطفى عبدالغني5274

34171912.512.52515.5110.51766.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةطه محمود عرفه عبدالعزيز5275

2415117.57.51510751267نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعادل فولى شحاته قاسم5276

332818.59132214115.51555نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعاصم حماده محمد محجوب5277

2222.513.597.516.51084.51555نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعاصم شريف عبداللطيف عبدالعظيم5278

28151489.517.51286.5146.57نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعاصم محمد احمد محمد5279

3221.5141081813.599126.56نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدالحميد خالد ابراهيم احمد5280

3525.51911.51122.519121146.57نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدالحميد عيد ابراهيم عرفات5281

2615147.57.5151080176.55.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدالحميد محمد عبدالحميد محجوب5282

4029.51815153020137.5196.55.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدالرحمن ابراهيم فرج احمد5283

95.52.57.55.5132.532.5146.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدالرحمن احمد جمعه عزب5284

133107.53.5115421065نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدالرحمن ربيع رشاد على5285

2015107.57.5151171155.56.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدالرحمن عاشور سالمه حسن5286

104.5107.5512.52391255.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدالرحمن عبدالحكيم مختار زكي5287

381517121527201171865.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدالرحمن عبدالحميد عثمان عبدالحميد5288

3629.51815142920132.51868نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدالرحمن عالء محمد حافظ5289

3222.51711122316.5111175.57نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدالرحمن قاسم عبدالعزيز حسانين5290

311715911.520.51497.51567نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدالرحمن محمد احمد حسين5291

148.5107.54.512347.5136.56.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدالرحمن محمد حسين احمد5292

11847.54.5122.537.51456.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدالرحمن محمد رمضان حسن5293

7.57.5151.5381056.5واحد146.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدالرحمن محمد عبيد عبدهللا5294

281513.57.57.5151889.51766نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدالرحمن محمد غريانى محمد5295

112.52.57.55.5132.531.51266نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدالرحمن محمد يونس حسن5296

20151087.515.51474.51466.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدالعظيم عصام ادهم عبدالعظيم5297

2015107.57.5151171146.56نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدالغنى ربيع عبدالرحمن متولى5298

271153واحد7.57.515واحد73نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبداللطيف عيد محمد عبداللطيف5299

3218.51311.511.52311.5981566نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدهللا خلف عبدالعظيم ابراهيم5300



36211911.512.52418118186.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدهللا ربيع عبده احمد5301

واحد4.543.57.5411.52.526186.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدهللا عدلى السيد احمد5302

30.51519.512132516.5106.51875نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدهللا عماد رمضان على5303

2315157.57.5151078145.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدهللا ماهر صالح ابراهيم5304

282119.513.511.52518.5112166.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدهللا محسن احمد محمد5305

3627.52015153019132.51776نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدهللا محمود احمد احمد5306

271514117.518.51084.51765نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعز الدين عالء عبدالحميد على5307

9.58.5107.57.5152.545.51465نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعالء بدوى حسين محمد5308

33.521.516.510102012.5104175.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعلى جمال عطيه عبداللطيف5309

6657.57.5152341453.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعلى ربيع عبدالعظيم علي5310

107.56.57.57.515342165.53.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعلى رمضان على اسلمان5311

20.515107.57.5151070.51265نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعلى عامر ابراهيم على5312

28.515141110211088.51065نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعلى نبيه فتح الباب احمد5313

11.55.5107.57.5155.547.51653نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعماد جمعه عبدالعزيز عبدالجواد5314

38.5152010142419116.5186.55.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعمر حسين عطيه عبدالطيف5315

61557.54.512240975نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعمر رجب متولى فتح الباب5316

3828.519.514.51529.518.51341775نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعمر عادل نصر غازى5317

12.51557.5512.534886.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعمرو خلف محمد مرسى5318

20.515107.57.5151070.5195.55.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعمرو صالح طنطاوى محمود5319

34.51519910.519.516.5104.51965نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةفادى احمد عدلى احمد5320

2.542.54.53.58219103.53نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةكريم ربيع محمد ابراهيم5321

32.519.5147.5815.514.596176.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةكريم محمد رمضان محمد5322

3927.52015153019135.51965نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةلؤى محمد عسقالنى يوسف5323

211510.57.57.5151475.51565نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمؤمن حجازى سعد رجب5324

2015107.57.51510701365نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمؤمن ربيع محمد على5325

4.58444.58.52271135نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد ابراهيم ابوبكر محمد5326

135.55.553.58.5436.51555نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد ابراهيم عبدالوهاب محمد5327

35.5281910.51222.517.5122.5196.56نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد احمد رمضان محمد5328

2017107.57.5151072106.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد احمد محمد رجب5329

37.528.519.51414.528.520134167.55.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد اشرف زكى زكى5330

27241211.51223.517.5104176.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد البدرى محمد عبدالسالم5331

38.527.5201514.529.520135.52077نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد الحسينى عادل احمد5332

25.533.57.511223.51465نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد بدرى عبدالهادى محجوب5333

2019.5107.57.5151074.51765نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد بدوى احمد محمد5334

2015127.57.51510721575نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد جمعه حسن ابراهيم5335



302417.511.511.52313.51081975نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد جمعه خميس على5336

31.52017.59.510.520131021975نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد حجازى محمد حسن5337

2015107.57.5151070147.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد حسن محمود زكريا5338

2015107.57.5151070145.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد خالد رمضان رضوان5339

2015107.57.51510701975نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد خلف خليفه خلف5340

221513.57.57.5151075.5177.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد رجب خميس السيد5341

36.529.52012.514.52719132195.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد رجب عبدهللا مهدى5342

107107.5411.55.54485.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد رجب محمد ابراهيم5343

2715147.57.5151081186.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد رضا رجب يمنى5344

6.5453نصف2.53نصفنصفواحد1.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد رمضان ابراهيم محمد5345

27.52015.51112.523.516.51031665نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد سليمان حماد سليمان5346

107.54.512226.5972غ2.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد عبدالحميد احمد محمد5347

2015117.57.5151071135.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد عبدالعزيز محمد ذكى5348

33.522179.5817.513.5103.5195.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد عصام محمود محمد5349

131053.5واحد336واحد32نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد على محمد على5350

11.5155.57.54.5122461052.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد عيد رمضان محمد5351

271719.512.51527.5161071965نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد عيد محسب محمد5352

261916.510.51323.510951865نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد موسى محمد عبدالسالم5353

24.52219.512.512.52511.5102.5196.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمد ياسر جبر احمد5354

201516.57.5815.51077175.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمود ابراهيم سليمان مصطفى5355

201510.57.57.5151070.5105.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمود جالل حسنى عبود5356

25642واحد2.584.5549نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمود جمال محمد احمد5357

201511.58.58.5171073.5165.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمود جمال محمد حسن5358

7.58.510.57.57.5151.5431355نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمود حجازى عبدالحفيظ ابوالمجد5359

201511.598.517.51074196.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمود خلف احمد حسن5360

352519.514.514.52915.51241886نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمود رفعت محمود احمد5361

36.52519.51414.528.514.5124176.56نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمود فولى على حسين5362

29.524181312.525.513110136.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمود محسن رمضان محمد5363

10.59107.54.5121.5431443نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمحمود محمد عمار على5364

97.511.57.5512.51.542742.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمصطفى حجازى قرنى السعدى5365

2015157.57.5151075147.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمصطفى ربيع محمد احمد5366

2015107.57.5151070116.56نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمصطفى عبدالبديع احمد ابوزيد5367

201513.599.518.510771375نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمصطفى على مصطفى عبدالغنى5368

34.5145.52.5واحد2.59107.54.512نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمصطفى محمد عبدالعزيز على5369

3.535.57.5512.51.52693.52.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمصطفى محمود احمد حسين5370



15.57107.5512.51.546.51262.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمصطفى نجاح عبدالحميد ابراهيم5371

33.523.51810132314.5112.51665نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمعتز رمضان ابراهيم محجوب5372

2015107.57.5151070145.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمعوض محمد احمد السيد5373

39.5753.5صفر9.59103.57.511نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةممدوح خيرى جمعه عبدالغنى5374

3117191113.524.513104.5187.57.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةمهنى حجازى محمد السيد5375

3521191112.523.513.5112187.56نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةهشام نجاح زكى خلف5376

11912.54261.540126.53.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةهيثم رضا احمد محمد5377

13.585.55382371663.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةهيثم محمد صالح على5378

21.515137.57.5151074.5176.55نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةيحى حسين عبدهللا عبدالعال5379

21.51155صفر27.54448نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةيوسف السيد فيض جاد5380

21.5103.55صفر3544.559.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةيوسف صبحى احمد غانم5381

353019.510132315.51232086.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةيوسف عماد عبدالجواد احمد5382

251515.510.58.5191084.51966نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةيوسف محمد احمد ابوالمجد5383

23.5151897.516.510.583.51485.5نظاميالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةيوسف وليد جمعه احمد5384

2015197.57.51514831879نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةاروى نصر جمعه على5385

2015157.57.51510751768.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةازهار عصام مؤمن عطيه5386

2015107.57.5151070186.57نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةازهار ناجى صالح عبدالقادر5387

2015157.57.51510751857نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةاسراء شعبان محمد عبدالتواب5388

2015107.57.5151070135.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةاسماء سمير خيرى على5389

27.515107.57.5151077.51975نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةامانى خليل فتحى محمد5390

201511.57.57.5151071.51965نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةامل رجب رمضان السيد5391

40281913112419.5130.5197.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةاميره شعبان رمضان محمد5392

291512.58.5816.510.583.51965نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةايمان جمال محمد حسن5393

211513.57.57.5151074.5196.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةايه اشرف مصطفى احمد5394

2215137.5815.512.5781565نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةايه رجب شعبان معتوق5395

201513.57.57.5151073.51657.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةايه رفعت محمد حسن5396

201517.57.57.5151582.5165.58نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةايه رمضان كامل محمد5397

23.519.517.5117.518.51594186.57نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةبدور رمضان محمد السيد5398

292316.511.51122.519110186.57نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةبسمله اشرف ابراهيم حسين5399

2015167.57.51510761755نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةبسمه على احمد ابراهيم5400

2015168.57.51614811078نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةبسمه نجاح السيد حسن5401

201513.597.516.513.578.51178نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةجنات نصر صالح عبدالقادر5402

2215158.57.51610781366نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةحسناء حماده حسن محمد5403

2515201292113941487نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةحسناء رمضان عبدالحميد ابراهيم5404

201510.57.57.5151070.51066نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةحسناء فتحى محمد عبدالرحيم5405



39.521181413.527.518.5124.5168.56.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةحنان جمال رمضان على5406

25106.56.5واحد10448صفر6نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةحنان سعد محمود محمد5407

26.51515.597.516.51083.51675.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةحنان على حميده عبدالرسول5408

201513.59.55.5151073.5176.55.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةخلود بديوى عبدالوهاب على5409

38.5241815142917126.5177.55.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةخلود جمعه حسن محمد5410

4.53137.5512.51.534.51375.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةرانيا عطيه ابوزيد عبداللطيف5411

201514.57.57.5151074.51575.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةرانيا عيد طرخان شعبان5412

38.5136.55.5واحد13.55103.55.59نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةرحاب جمال السيد حسان5413

203104.57.5121.546.5156.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةرحاب رضا عبدالستار عبدالوهاب5414

39136.55صفر103117.57.515نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةرحاب شعبان حمدى خميس5415

33.51065نصف9.531055.510.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةرحمه جمال حلفايه حسان5416

201513.5107.517.510761676.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةرحمه رفاعى حسن محمد5417

20161198.517.51074.5197.56نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةرحمه عاطف عبدالمنعم شلقامي5418

201510.59.57.5171072.51376نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةرحمه عيد محمد عبدالرحيم5419

2315107.57.51510731556نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةرحمه معتمد حسين عبدالعظيم5420

3621171313.526.515115.5186.56نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةرحمه ممدوح جمعه على5421

2015117.57.51510711766نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةرشا محمد عبدالنعيم معوض5422

7.54133.52.563.5341255نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةرغده غنيم عبدالوهاب محمود5423

37151610.57.51810.596.51976.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةروضه خالد فاروق ابراهيم5424

22.51514.58.57.51610781876نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةسالمه محمد فهمى فرحات5425

20151287.515.51072.51675.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةسماح خالد عليوه الحسانين5426

201511108181074166.57نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةسوسن حامد فاروق محمد5427

20151087.515.51070.51277.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةشاهندا ابوالفتوح احمد حسن5428

3616191414.528.519118.5197.58نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةشاهندا جمال رجب حسن5429

38.52018.514.51428.519124.51977نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةشاهندا جمعه احمد على5430

93107.57.515239135.57نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةشاهندا رمضان سعد عبدالرحمن5431

10.55105.53.592.537106.57.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةشاهندا شعبان عبدالستار عبدالوهاب5432

271710.587.515.510801777نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةشاهندا محمد رشاد محمد5433

26.51512.598.517.512.5841977نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةشروق رمضان السيد صالح5434

2015129.510.5201077176.57نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةشرين عيد فهمى فرحات5435

37301814.51529.517.5132197.57.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةشهد شعبان محمد صالح5436

41116.57واحد10.541087.515.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةشهيره ناجى سعد صالح5437

2015101091910741477نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةشيرين محمود على احمد5438

24.51512.51192010.582.51377.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةشيماء رمضان عبدالحميد ابراهيم5439

32211614.513.52818.5115.52077نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةشيماء طلبه مندراوى محمد5440



331812141428141051777نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةعزه شعبان كمال عبداللطيف5441

23151088161074197.57نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةعفاف شحاته ابراهيم محمد5442

105.54.510431.5657صفر7.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةعلياء انور بحر على5443

2815109.57.51710801696.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةعلياء رمضان السيد حسين5444

33.518171413.527.517.5113.51877نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةفاطمه عيد مندراوى محمد5445

201517.58.58.5171079.51476.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةفاطمه محمد عبدالوهاب محمد5446

105.57.5131.5281066واحد2.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةفوزيه محمد عبدالقادر امين5447

2015107.57.51510701375نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةكرستينا مفرج سمير يوسف5448

201510.57.57.5151171.5127.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةكرستينا ميالد نصر راضي5449

211512.57.57.5151174.51165.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةلطيفه نصر جمعه على5450

206103.536.53.546107.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةلمياء صالح محمد محمد5451

25.515127.57.5151077.5126.55.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةليلى ياسر رمضان احمد5452

2415117.57.5151075117.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمريم مرغلى مندراوى محمد5453

36.515151110.521.5121001685.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةملك عرفه جمعه احمد5454

12.531057.512.54.542.555.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةملك يحيى محمد محمد5455

34.5151512.513.52613.51041786نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمنار عليوه رمضان احمد5456

491065واحد205114.57.512نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمنى جمال احمد امين5457

331066.5نصف8.5313448نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةناديه شريف احمد محمد5458

3215117.57.51510831375نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةنانسى نجاح شحاته ناشد5459

36.51075.5واحد1341053.58.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةنجاه نصر احمد لملوم5460

65.57.5131.52927.55واحد7.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةنجالء نصر ذكى علوانى5461

2015107.57.5151070107.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةندا خالد عيد السيد5462

2015107.57.5151070105.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةندا رجب محمد عبدالعال5463

85123363.534.5107.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةندا شعبان شحاته محمود5464

37.566.55صفر1341055.510.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةندا عيد بالل حسان5465

971054.59.51.537127.55.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةنرمين وفيق حسن صالح5466

181175صفر444.52.535.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةنورا احمد سعد احمد5467

2215107.57.51510721386.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةهاجر حجاج بحر على5468

22.51055.5صفر3.53103.52.56نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةهاجر مصطفى عوض عبدالرازق5469

2015157.57.5151176147.56نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةهاجر ناجح احمد على5470

25.515127.57.5151077.51687نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةهايدى محمد رشاد محمد5471

2015147.57.5151074137.56.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةهبه حامد ربيع محروس5472

2015157.57.5151075115.56نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةهبه خميس ابراهيم محمود5473

2315137.57.5151076127.55.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةهبه محمد عبدالظاهر محمود5474

12.57113.54.581048.5105.55.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةهدير شعبان شحاته محمود5475



22.515147.57.5151076.5127.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةهديه سعيد امين السيد5476

36.515157.5916.515.598.51785نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةهناء صالح السيد محمد5477

114.559.54.5381055واحد12نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةهنيه رمضان شحاته محمود5478

301055واحد10347واحد11نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةورده على رابح عبدالنبى5479

23.5126.56صفر6.536.53.547.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةوفاء محمد احمد محمد5480

10.55132.546.51045106.56.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةوالء ثابت السيد حسن5481

5.53117.5411.55.536.51376.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةوالء رجب مصطفى السيد5482

35.5241711.512.52418.5119156.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةيارا محمد احمد حسين5483

321919.510.512.52318.51121756نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةابو الغيث خالد على امين5484

34.51519.55.511.517191051456نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةاحمد ابوالفتوح رمضان احمد5485

167.58.5161466105.56صفر20نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةاحمد ايمن بديع احمد5486

32.5151912.51022.515104147.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةاحمد جمال الفولى على5487

10.58153.55.592.545127.55.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةاحمد حامد فاروق محمد5488

2015157.57.5151479137.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةاحمد رفعت احمد محمد5489

66واحد5.54594.530صفر11نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةاحمد عبدالرازق فاروق على5490

35.5656واحد123113.558.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةاحمد عيد احمد محمود5491

16455صفر2.54.57واحدصفر8نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةاحمد محمد تغيان محمد5492

29.51066.5صفر13.535.53.547.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةاحمد مصطفى عبدالعاطى عبدالحميد5493

116103473371166نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةادهم محمد حسن صالح5494

9.531034.57.51.531.51066نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةاسالم جمال امين السيد5495

10.56105.57.513342.51075.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةالحسينى حامد ماهر محمد5496

2031045.59.51.5441075نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةايهاب اشرف بحر على5497

7.53103.57.511536.51075نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةتامر مؤمن عطيه محمد5498

35.5201511132416.51111876.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةحازم جمال عبدالوهاب احمد5499

2015107.57.51510701175نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةحسن ابراهيم ماهر محمد5500

352210.5118.519.515.5102.5855نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةحمد حماده شلقامى ابو زيد5501

361355.5واحد136.54.53.57.511نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةحمزه حمدى السيد محمد5502

33151199.518.51087.51675نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةرضا اشرف عبدالحميد عبدالجيد5503

156.5104.53.58544.51075نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةرمضان رجب صالح على5504

76.5103.525.5433106.53.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةصادق عبدالمسيح نجيب صادق5505

531043.57.51035.5753نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةصالح رجب صالح علي5506

2015107.57.51510701075نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةصالح حماده حسن محمد5507

155105.5510.53.544875نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةعبدالرحمن احمد عيد السيد5508

2015107.57.51510701375نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةعبدالرحمن رجب خيرى على5509

2015107.57.5151070107.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةعبدالرحمن سيف النصر فؤاد يزل5510



2915186.58.51514.591.5147.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةعبدالرحمن محمود عبدالعاطى عبدالحميد5511

3615.52079.516.518106197.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةعبدالعاطى محمود عبدالعاطى عبدالحميد5512

3625.518.513.513.52719126167.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةعبدهللا صالح عبدالقادر محمد5513

261515.5117.518.513.588.5157.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةعبدهللا فتحى الفولى على5514

201515.597.516.51077105.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةعبدهللا مساعد محمد على5515

2215107.57.51510721385نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةعبدهللا معتمد شلقامى عبدالرحيم5516

31.5863.5صفر123.510336نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةعزام لطفى فاروق حسن5517

29.515127.57.5151283.5865نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةعالء شعبان السيد حسن5518

3215127.57.51510841455نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةعلى وائل ابوغنيمه على5519

26.596.52.5صفر65102.535.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةعمر الشحات شحاته عبدالوهاب5520

102104.537.51.531785نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةعيد حماده ابراهيم محمد5521

261512105.515.51482.5107.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةكامل حجاج محمد محمد5522

30.520.516.511122319109.51475نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمحمد احمد شحاته محمد5523

372618.513.51326.519127187.55.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمحمد احمد عبدالقوى حسن5524

301515.511.5920.514.595.5147.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمحمد احمد فرج على5525

201515.510.57.5181381.5106.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمحمد حامد محمد محمود5526

211512.57.57.5151376.5146.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمحمد رمضان صالح مهنى5527

182.5116511446.5135.52نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمحمد شحاته ابراهيم محمد5528

331516.58.51119.518.5102.5186.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمحمد شعبان احمد على5529

331916.599.518.518.5105.5186.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمحمد عاشور رجب حسن5530

2015167.57.5151379107.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمحمد عصام فاروق حسن5531

2215157.57.5151380117.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمحمد مؤمن محمد محمد5532

2015147.57.5151377147.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمحمد محمود فرحات محمود5533

2015107.57.5151070107.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمحمد ناجح احمد السيد5534

2015167.57.5151278187.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمحمود اسلمان عبدالحميد حسين5535

2115157.57.51513.579.5167.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمحمود ناصر عليوه الحسانين5536

2015137.57.51511.574.5127.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمصطفى احمد حسن على5537

961152.57.54.538107.52نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمصطفى رضا احمد ابراهيم5538

2015167.57.5151076117.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمصطفى شعبان ابراهيم محمد5539

201513.57.57.5151073.5125.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةمصطفى محمد مصطفى محمد5540

761034710401072نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةنادر رضا شعبان صالح5541

201515.57.57.51511.577107.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةوليد رمضان محمد على5542

2015128.56.51511.573.5127.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةيحيى محمد محسوب عبدالرحمن5543

221513.587.515.51581167.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةيوسف خليفه احمد بدوي5544

201614.578151681.5107.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةيوسف شعبان رمضان السيد5545



3726.518.51214.526.518126.5167.55.5نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةيوسف عيد بحر حبيب5546

201514.57.57.51515.580106.55نظاميبنى عامر االعداديةالعدوةيوسف عيد شحاته عبدالوهاب5547

2515107.57.5151075186.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةابتسام شعبان عامر عبدالوهاب5548

1256.52.5صفر23.52.5224نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةابتسام صبرى احمد احمد5549

251163نصف65.535.54.510نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحالم كيشار السيد صالح5550

125.53.555.510.51041.51155نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةارزاق جمعه حسن معوض5551

2815106.5915.51078.5176.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاروى خالد حلمى فؤاد5552

3715.5108.51018.512.593.51476نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاروى عيد سليمان عيسي5553

28151098171080166.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسراء اشرف سعد السيد5554

34.51513.512.51426.519108.51675نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسراء جمال يوسف محمد5555

207.53.585.513.51.5461375.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسراء محمد حلمى شعبان5556

22.5151069151072.51475نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسراء محمد عبدالعظيم السيد5557

15.5923583.5381373.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسماء احمد محمود محمد5558

381511.57.57.5151089.5166.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسماء حمدى صالح محمد5559

17.56.534594401175نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسماء صالح محمد اسماعيل5560

33.515147.57.51514.592165.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسماء عبدالنبى محمد فتح الباب5561

35151087.515.51085.51775نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسماء عالء محمد ابوالعال5562

3618.510.59.57.5171496186.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسماء غالب عبدالحميد حسن5563

201510961510701575.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسماء فكرى مبروك عبدالهادى5564

36.5151011.512.52415.51011476نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسماء مجدى محمد محمد5565

27161010.57.51810811675.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسماء ممدوح احمد سعيد5566

187.54538239.5136.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةافكار عبيد احمد عبدالقوي5567

3215107.57.51515.587.5127.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاالء عيسى سليمان عيسى5568

3518.5157.57.51516.5100186.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةالزهراء عبدالمحسن عبدالكريم عبدالمجيد5569

33.52210.59.59.51915.5100.51855.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةامانى اشرف ابوفاخره عمران5570

36.52119.512122417.5118.5176.55.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةامانى خميس عيد ابراهيم5571

115.5424.56.51.528.5972نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةامانى رجب حسن عبدهللا5572

22.5673.5واحد4.55.53.5448نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةامانى رضا ابوزيد محمد5573

3415107.57.51510841275نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةامانى عالء عيد محمد5574

451.52586.55واحد8.57.52.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةامل ربيع رفعت محمد5575

34.518.511.511.510.52217.51041576.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةامل سعيد سعد زيدان5576

38.51712138.521.5161051975نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةامل عبدهللا عبدالحميد عبدهللا5577

351512.5127.519.516981975نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةامل عالء الدين حميده ابراهيم5578

واحد1884459342126.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةامل عيد عبدالعال حميده5579

403019.51514.529.519.5138.5207.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةامل محمد يونس محمد5580



35.525.51411.51223.518116.51775نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةامنيه حمدى عطيه عبدالغني5581

3620.517107.517.517108187.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةامنيه ربيع عيسى ابراهيم5582

38.524.51614.51428.519126.51775.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةامنيه عيد رجب عبدالمعبود5583

28.515107.57.5151078.5156.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاميره ابراهيم حسين محمد5584

391512.513.51326.5161091875نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاميره ابوغنيمه جاد الكريم محمد5585

391513.51212.524.5141061955نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاميره احمد محمد محمد5586

3423.511.5119.520.514103.51875نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاميره اشرف محمد السيد5587

34.523.51813.512.526181201975نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاميره ربيع احمد امين5588

28.5125.53نصف97.53.53.54.58نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاميره رمضان ربيع جدامي5589

96.54.54.53.58331136.52نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاميره صبحى محمد مصطفى5590

9.552.532.55.5325.51252.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاميره عادل شاكر يني5591

20.515107.57.5151070.51375نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاميره عبدهللا عبدالمنعم احمد5592

23.515107.57.5151073.51375نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاميره على احمد سغد5593

18.55.565.538.5341.51673.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاميره عيد سليمان على5594

311273.5واحد126.54.53.53.57نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاميره محمد احمد محمد5595

26852نصف105.53347نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاميره مدين عبدالونيس محمد5596

4028.5171514.529.519.5134.51775نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاميره ناجح محمد عبدالعظيم5597

87.535.549.51.529.51371.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاميره وائل محمد ابواليمين5598

3616.513129.521.517.5104.51975.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاميره وليد صبحى عبدالوهاب5599

38.525.51914.51428.519.51311775نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاميره يوسف عالم شعبان5600

3323.51913.51326.518120197.57نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاميره يونس مهدى حسين5601

2915107.57.51510791477نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةامينه حجازى محمد محمود5602

3626.518.514.514.52918.5128.52085نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةامينه محمود على حافظ5603

2618117.57.51513.583.51585نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةانجى جميل معوض رياض5604

403020151530201402085.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايات رجب هارون محمد5605

3116.5107.510.51816.592186.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايات عبدالسالم خلف محمد5606

28.5123.52واحد67644.58.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايات محمد على ابراهيم5607

215.53.53.57.5114.545.51052نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايمان احمد شعبان جدامى5608

301510991810831755نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايمان ادهم محمد عبدالرحمن5609

2015107.57.51510701755نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايمان ربيع عبدالجواد عبداللطيف5610

2015107.57.51510701075نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايمان محمد رمضان احمد5611

76.55.54.57.5124.535.51265نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايمان معوض رزق خليل5612

2815107.58.51612.581.5116.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايه ابراهيم السيد ابراهيم5613

31151010.57.51810.584.5176.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايه ابراهيم الصغير شعبان عبدالحليم5614

2015107.5815.51070.51765نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايه ابراهيم محمد مرسى5615



301515.511.51223.510941575نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايه احمد كامل عبدالعظيم5616

40136.52واحد88107.55.513نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايه جمال عبدالحميد جوده5617

30151697.516.511.589156.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايه شعبان عرفات عيسى5618

2015117.57.51510711875نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايه عبدالنبى محمد قروانى5619

321512.512.510.52312.595187.56.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايه عصام توفيق محمد5620

281911.57.59.5171085.51775نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايه عصام عاشور محمد5621

1744.534.57.510431775نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايه عيد احمد علي5622

2015107.57.51510701565نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايه محمد ماهر محمد5623

2615107.57.51510761785نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايه نصر رشدى ابوفاخره5624

342612.511.51223.513.5109.51876نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايه يوسف عبدالوهاب عبدالعزيز5625

2015107.57.5151070145.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةبثينه ابراهيم محمد عبدالعظيم5626

2015107.57.5151070198.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةبراءه محمدالهادى احمد فتح الباب5627

3821.518.515142919.5126.51675نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةبسمله عبدالسالم رجب احمد5628

41.5145.52.5واحد114.5107.57.515نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةبسمه شمرول فتحى على5629

311262.5صفر66.51044.58.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةبطه ابوسمره محمد عبدالعظيم5630

39.565.53.5نصف127.51054.59.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةبطه فرج سعد سليم5631

2615177.5815.51285.5146.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةبوسى الهادى عزوز خميس5632

2715107.57.51510771855نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةتريزه مجدى وديع كامل5633

261513.587.515.515851565نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةجميله عبدالعال محمد بدر5634

2615108.57.51610771565نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةجهاد على فيصل احمد5635

38.5662واحد117.510549نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةحسناء جمال محمد محمد5636

86.5655.510.51.532.5126.52نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةحسناء حسان تهامى حسان5637

2715107.59.5171079147.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةحسناء رمضان جاب هللا محمد5638

54.553.558.51.524.51053نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةحنان عارف فتحى احمد5639

2015107.57.51510701265نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةحنان فكرى فتح الباب محمد5640

3117.513118191090.51775نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةحنين شعبان ايوب عبداللطيف5641

24151487.515.51078.51575نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةخلود ربيع عيسى على5642

3627.51912112320125.51865نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةخلود عاشور عيد عبدالوهاب5643

2915161012.522.51698.51865نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةداليا رجب حسين احمد5644

431262.5واحد615105.55.511نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةداليا سعيد حسين شعبان5645

30.5853.5واحد633.56.5واحد16نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةداليا عبدالنبى عبدالوهاب ياسين5646

271041.5نصف644.57.54.512نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةداليا فراج عبدالكريم السيد5647

201512.597.516.512.576.51455نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةداليا محمد يوسف عبدالوهاب5648

2315127.57.51510751565نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةدعاء جمال مبروك حميده5649

291517.597.516.513.591.51355نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةدعاء حجاج محمد على5650



3115137.58.51612.587.5176.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةدعاء رجب حميده ابوالعال5651

271511.59.57.51711.582175.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةدعاء زايد فؤاد محمد5652

261510.57.57.5151076.51655نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةدعاء شلبى محمد محمد5653

68.5107.57.515342.51255نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةدعاء عاشور على عبدالوهاب5654

3222.52012142615115.51375نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةدعاء عالء عبدالمحسن عبدالعال5655

2015107.57.51510701165نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةدعاء على فاروق على5656

3015127.57.51511831755نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةدميانه عياد ذكى صالح5657

2215107.57.51510721465نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةدميانه عياد مجدى فوزي5658

32151597.516.51189.51655نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةدينا ذكريا محمد مرسي5659

25151287.515.51178.51365نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةراندا شعبان على عبدالوهاب5660

2115127.57.51510731555نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرانيا خالد محمد عبدالعظيم5661

2015107.57.51510701255نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرحاب حجازى عبدهللا على5662

455.54.52.57425.51072نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرحاب شعبان مبروك محمد5663

241614.58.57.5161080.51255نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرحاب صالح الصغير محمد علي5664

146.51047.511.5547952.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرحمه احمد محمد محمود5665

3017.5138.51220.515961485نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرحمه اكرم جمعه عبدالحميد5666

72103.53.571.527.51152.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرحمه عبدالنبى رجب محمد5667

3620.514810181199.51775نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرحمه عالء عبدالفضيل احمد5668

2515107.57.51510751675نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرحمه عيد رجب محمد5669

26151287.515.51078.51475نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرحمه محمد رمضان دسوقى5670

301514.57.57.5151084.51675نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرحمه محمود كامل عبدالعظيم5671

2415107.57.51510741475نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرشا جمال وردانى محمد5672

4023.517.512.51224.515.51211685نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرضوى حسن خليفه جادالرب5673

3115148.57.51611871385نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرضوى شعبان نجيب عبداللطيف5674

382720151530201351375نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرضوى هانى يحيى احمد5675

291512.51212.524.513.594.51575نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرغده شعبان فرج مسعود5676

32191887.515.516100.51575نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرنا سيد حسن الفولى5677

3216198.58.517181021775نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةروضه عبدالمنعم عبدالجليل عبدالكريم5678

393019.515153020138.51675.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةروفيدا محمود رشاد عمران5679

25231688.516.51898.51675نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةروفيدا ناجح صالح موسى5680

29151396.515.51082.51775نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةروفيده ابوالعز حاتم على5681

201512.57.57.5151072.51275نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةريهام ابوالفتوح سباعى محمد5682

221512.57.57.5151074.51175نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةريهام احمد محمد كامل5683

2717.516.5891716941665نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةريهام ممدوح عمار عبد الرحمن5684

2015107.57.51510701055نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةزينب منصور ابراهيم احمد5685



2015107.57.51510701555نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةساره احمد عبدالعظيم حسن5686

34191410.510.52115.5103.51775نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةساره احمد عبدالعظيم حسن5687

2115107.57.51510711175نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةساره احمد محمد فهمى5688

321512.51110.521.516971875نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةساره جمال عشرى محمد5689

301512.5108181085.51165نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةساره خميس عبدالسالم صابر5690

332316.512.51123.5121081775نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةساره شمردل عبدالرازق حسن5691

281513.589.517.510.584.51575نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسالمه كامل محمد صديق5692

291512.57.57.5151182.51475نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسالى عبدالسالم ابوسمره عبدالمجيد5693

20151087.515.51070.51065نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسحر فتحى عبدالكريم مبروك5694

2818.51212.512.5251497.51375نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسعاد يحى محمد خميس5695

291510128.520.51084.51455نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسلوى عيد صالح محمد5696

2615107.57.51510761885نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسماح محروس توفيق اسكندر5697

155.5105510343.51361.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسميحه رجب محمود معوض5698

351619151429201191675نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسها عبدالنبى صديق محمد5699

11563.547.51.531562نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسها فالح عمر جوده5700

5545271.522.51053نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسهام خلف عبدالفضيل حسن5701

11153527238105.51.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسهام سليمان عبدالسالم سليمان5702

24.515107.5916.513.579.51165نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسهام محمد فتحى عبدالحليم5703

39.5282015153020137.5196.57نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسهيله شعبان ابراهيم خاطر5704

8.53257.512.51.527.5963.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسهيله عبدالسالم سالم فضل هللا5705

261512.510.512.5231894.5146.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسهيله عيد عبدهللا على5706

4029.52015153020139.52069.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسهيله محمد على محمد5707

402920151530201391775نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسهيله نعمان حاتم نعمان5708

321513.51010201292.51665نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشاهنده حامد ابوفاخره مرعى5709

34.517137.57.51513.5931775نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشريهان جوده على محمود5710

321510.57.5916.514881875نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشريهان عبدالسالم احمد محمد5711

372115.512132512110.5185.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشهد احمد عبدهللا احمد5712

321713.511132412.599105.55.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشهد احمد عيسى عبدالحميد5713

40292014.51529.519.51381775نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشهد جمال احمد هارون5714

31.51514.512.5921.51092.5186.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشهد جمعه شوقى عبدالقادر5715

403020151530201401776نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشهد عاطف حمد عبدالرحمن5716

4030201514.529.518.51381176نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشهد عبدهللا عبدالمنعم سليمان5717

8.54344.58.51.525.51253نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشهد فايز كمال نصر5718

37.5292014.51529.519135156.55.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشهد قاسم محمد على5719

261511108181080145.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشهد محمد صالح محمد5720



381616.57.5815.517103206.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشهد نادى محمد احمد5721

2615107.57.51510761575نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشهد نبيل محمد معتوق5722

821.5325218.5755نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشهيناز احمد عبدالعزيز عبدالحميد5723

39.5302015153020139.5186.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشيرين هارون ذكى محمد هارون5724

37.52918.59.59.51919123176.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشيماء سامى رشاد محمد5725

382719.5129.521.519125176.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشيماء على رشدى محمد5726

25151087.515.51075.51755نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشيماء محمد عبدالحميد عبدالعظيم5727

32.51917.59.5817.516102.5185.57نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةصابرين حمدى سمير عبدالمنعم5728

2015107.57.5151070155.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبير البطل احمد عبدالعال5729

372716.512.512.52514.51201758نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبير جمال رشاد ابراهيم5730

6.565.55.538.5228.51565.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبير عيد عبدالحميد ابراهيم5731

7.5253.52.562.52355.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعزه سالم عزوز خميس5732

181051.5نصف831.5325نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعزه هشام احمد محمد5733

26.5116.56نصف10634.52.57نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعال حمدى عطيه محجوب5734

16.5555صفر4واحد5.5523نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعال صالح محمدين خميس5735

24.515107.57.5151074.51557نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعال عبدالستار عزوز خميس5736

36.52819.51513.528.519.51321769.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعال عالء كامل السيد5737

53243.57.51.519105.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعلياء رجب عبدالوهاب محمد5738

3830201414.528.514130.51867نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعلياء سيد على حافظ5739

39.5292014152920137.51769.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعلياء شريف حسن احمد5740

13757.57.5151.541.51465.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعلياء شمردل حسن عبدالعظيم5741

30.515107.5916.510821065نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعلياء محمد احمد حسين5742

19.5757.5411.51.544.5135.59نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعلياء يوسف محمد محمد5743

11457.5310.51.532857نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةغاده انور عبدالهادى احمد5744

3315157.57.51510881267نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةغاده رجب احمد محمد5745

33.5191813.51023.513.5107.51777نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةغاده رجب عبدالعظيم محمد5746

22.515107.57.5151072.51777نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةغاده رجب محمد صالح5747

32.51353.5واحد146353.58.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةغاده عاشور الصيفى مرسى5748

19547.55.5132.543.51665نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةغاليه عبدالناصر عبدهللا منصور5749

13.58107.5411.55.548.595.53.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةفاطمه احمد منير ابراهيم5750

40302015153020140177.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةفاطمه تال احمد على5751

40161813.51124.517.5116187.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةفاطمه حجازى محمد محمود5752

3615157.57.51510.591.51656نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةفاطمه رجب رشدى ابوالعال5753

15.5135.55نصف4واحد23صفر9نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةفاطمه عالء محمد مرسي5754

34.515127.57.5151086.51565نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةفاطمه ناجح جمعه محمد5755



27.515107.57.5151077.5176.56.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةكرستينا شاكر توفيق اسكندر5756

23457.5411.52.54666.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةكرستينا ميالد وديع كامل5757

11.5664372.5331265نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةلمياء حجازى صبحى محمد5758

35.515119.51019.511.592.51565نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةلمياء عاطف صابر محمد5759

3215107.57.51510821555نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةلمياء عبدهللا محمد احمد5760

18.554336235.5186.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةلمياء محمد توفيق كامل5761

7.5334481.5231563نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةلواحظ صالح فتحى حسن5762

2815107.57.5151078186.56.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةليديا معوض عياد معوض5763

28.515107.57.5151078.5116.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةليلى عاشور ديك مرزوق5764

14334372291052.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةماجده عبدالمجيد فكرى عبدالعزيز5765

14.57343.57.52341462.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمارى محفوظ فؤاد جورجي5766

3315127.5815.51085.5196.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمارينا رزق توفيق اسكندر5767

15848311543156.53نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمارينا مالك وهبه رمزي5768

33151010.57.5181086166.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةماريه عزمى فهيم ابراهيم5769

20.51511107.517.51074146.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمروه رجب خميس توفيق5770

84107.5310.5234.5115.53.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمروه عبدالحميد عبدالقادر عبدربه5771

1551082.510.51.5421773نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمريان رضا سالمه فهمي5772

38.5302014.51529.518.5136.5206.57نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمريم عادل احمد ابراهيم5773

38.5271511.57.51914.51141966.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمريم عاطف فتحى عبدالحليم5774

37232015153020130175.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمريم عيد احمد محمد5775

7.53431.54.51.520.5146.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمسعده شحاته على عبدالواحد5776

14.51524481.541962نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةملكه حجازى ابراهيم محمد5777

33.5231314.51327.510107197.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمنار جمال رشاد محمد5778

35.5271314.51327.518.5121.51876نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمنه احمد عبدالرازق على5779

28.5151097.516.51080156.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمنه رجب فتح الباب احمد5780

31151087.515.51081.5166.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمنه عبدالمجيد ابوسمره عبدالمجيد5781

38291887.515.513.51141765نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمنه على محمد احمد5782

221155.5واحد4.5نصف64واحد9.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمنه محمد عبدالجيد محمد5783

37212012.51224.518.51211465.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمنه هانى ذكى محمد هارون5784

23963واحد8.5443.525.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمنى محمد سعد صالح5785

176651.56.5237.51263نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمنى محمد صالح حسن5786

3315129.57.5171289135.55.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمها بطل محمد خميس5787

9.5444.548.54301063.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمها عبدالعظيم عبدالعزيز مبارك5788

341510107.517.51086.51776نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمياده محمد ذكى محمد5789

8.543437224.51455نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنانسى محمد عبدالوهاب ابوالعال5790



17765.52.582.540.5953نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنجالء سليمان عوض محمد5791

39.515209.57.51720111.5176.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنجالء مصطفى احمد محمد5792

23.515107.57.5151073.51855نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنجوى جمال محمد عبدالوهاب5793

32151010.57.51810.585.5165.55.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةندى حجازى محمد عبدالحليم5794

27.5116.53.5نصف1174325نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةندى ناجح جوده على5795

331153نصف14.5734.53.58نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنرمين رجب رجب احمد5796

23.5116.56.5واحد7444.537.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنرمين عاشور محمد السيد5797

23.51151.5نصف9523.53.57نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنرمين محمد شعبان ابراهيم5798

10834.548.51039.5106.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنسرين انور وديع كامل5799

2015107.57.51510701475نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنعمه نصر منصور عبدالعظيم5800

3524181413.527.519.51241575نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنهله زيان محمود احمد5801

17.593.55.5510.51.54297.56.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنورا احمد عبدالحميد محمد5802

38.523.52013.51023.518123.5167.57نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنورا السيد راشد محمد5803

20.576.56.5صفر3.563.552.57.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنورا بشريده احمد رجب5804

3946.55صفر10.5154.5549نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنورا حمدان فتحى حسن5805

36.51055واحد8153.5549نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنورا محمد احمد محمد5806

23665نصف3.582549نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنورهان رجب احمد عبدالعال5807

3223.514.511.511.52315108195.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنورهان رجب عبدالمنعم عبدالنبى5808

151075صفر341.542.56.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنورهان سليمان عايد محمد5809

34.515151113.524.517106158.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنورهان صالح كمال صادق5810

3398.55نصف6.54107.54.512نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنورهان صبحى كامل حسن5811

24.51056.5صفر652.57.53.511نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنورهان محمود ابراهيم حسن5812

403020151530201401988نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةهاجر احمد احمد سليمان5813

19127.55صفر5.549.5واحد44.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةهاجر ربيع عايد محمد5814

34.52919.512.51224.519126.5206.57نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةهاجر رمضان حلمى على5815

34.52715.511122317.5117.51887نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةهاجر رمضان خليفه عبدهللا5816

352619.515132818126.5208.56.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةهاجر سعد عايد محمد5817

34.515121413.527.518.5107.5168.57نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةهاجر سعد عشرى خميس5818

30.5106.57نصف4.585.57.54.512نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةهاجر صالح محمد عبدالوهاب5819

31106.55واحد2.51535.549.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةهاجر على ابوالعيد محجوب5820

35.5117.56.5نصف8.5151.55.54.510نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةهاجر محمد جمعه عبدالصالحين5821

21.51076صفر4644.537.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةهاجر مصطفى محمد ابراهيم5822

38271713142718.5127.5188.56.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةهاله رجب عبدالعظيم محمد5823

2015107.57.51510701386.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةهاله نادى محمد راشد5824

20.515107.57.5151070.5177.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةهدى كمال وردانى محمد5825



33.522.51613132616.5114.51786نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةهدير عمر ابوزيد عبدالجواد5826

16.5565صفر3623.525.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةوداد عامر ابوسمره عبدالنبى5827

16.585.553.58.52.541127.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةوفاء اشرف حسنى سنوسي5828

30.5127.55نصف1282.54.537.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةوفاء عبدالنبى السيد ابراهيم5829

18137.55واحد33.524.548.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةوفاء ممدوح حسن احمد5830

392410.57.5815.515104177.55.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةوالء حجاج احمد محمد5831

14.5154.55.549.51.5451285نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةوالء رجب عبدالفتاح محمد5832

32151087.515.51082.5167.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةوالء شعبان ابراهيم حسين5833

3221.5129101916100.5187.55.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةوالء محمد فولى على5834

24.520.5107.57.5151484147.55.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةوالء محمد وهبه جوده5835

37.523.51714102419.5121.5187.58.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةوالء ناجح خميس توفيق5836

2015107.57.51510701486نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةوالء نصر سباعى محمد5837

2215107.57.51510721485نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةيارا محمد محمود محمد5838

32.515107.57.5151082.51685نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةياره شعبان مصطفى محمد5839

36.5221911.511.52318.51191886نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةياسمين احمد صالح حميده5840

24485نصف85253.58.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةياسمين اشرف حسنى سنوسي5841

2515107.57.5151075127.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةياسمين حميده احمد حميده5842

32.515107.57.5151082.51985نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةياسمين رضا رجب عبدالمعبود5843

2511.53.53.5نصف103.534.53.58نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةياسمين عيد رمضان عبدالعظيم5844

41.5855واحد12153.57.52.510نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةياسمين منصور جاد الحق ابوزيد5845

22.517.51197.516.51683.51485نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةابانوب ميالد توفيق ابراهيم5846

3.58.5107.5512.51246.5167.53نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةابراهيم احمد عبدالعظيم احمد5847

2015107.57.51510701485نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةابراهيم رضا ابراهيم عبدالمقصود5848

9.585.55.5510.51043.5127.51.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةابراهيم رمضان مصطفى عبداللطيف5849

6.5854.51.564.5301255نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةابراهيم محمد محمد العطفي5850

5.58.527.5310.51036.51295نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةابوبكر مصطفى حمدى عبدالسالم5851

3315118.57.51615.590.5167.55.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد جمال محمود عبدالعال5852

2015107.57.51513731175نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد حسن محمد حسن5853

84107.5512.51044.5116.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد حميده عبدالعال حميده5854

1.53.536.5416362صفر4نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد خالد عوض الرازق5855

2215107.57.51512741485نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد خلف حسن عبدالعزيز5856

2015107.57.51511711285نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد ربيع حميده محمد5857

2015107.57.51511711675نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد رجب احمد محمد5858

9767.55.51310451375نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد رمضان السيد محمد5859

351512.59.5817.519991775.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد رمضان راضى ابراهيم5860



2015107.57.51513731775نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد سامى عبدالوهاب عبدهللا5861

31.51514.59.57.51716941885نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد سعيد توفيق محمد5862

2015107.57.51510701085نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد سعيد حسين احمد5863

2015107.57.51510701385نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد شعبان على عبدالوهاب5864

36.51514.57.57.51515.596.51766نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد شعبان غريانى على5865

756.555.510.51.530.51256.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد صبحى زكى عبداللطيف5866

2015107.57.5151070165.57نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد عادل احمد حميد5867

39.5292013.51427.519135197.58نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد عبدالحميد انور عبدالحميد5868

331514.57.57.5151188.5197.57نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد عبدالمنعم عبدالسالم صابر5869

2115127.57.51513.576.5177.57.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد عبدالناصر عيد حسن5870

3.5565383.526824.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد عالء ربيع جدامى5871

1074.552.57.54.533.576.56.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد على محمدالصغير على5872

261510.57.57.51511.5781257نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد عماد عبدالمغنى محمود5873

9154.54.548.51047122.56.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد عيد رمضان محمد5874

23.515117.57.5151074.51378نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد عيد محمد الصيفى5875

5.552.57.52.5101.524.51288نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد عيد محمد علي5876

3325119.57.51712981858نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد محمد احمد محمد5877

755.55نصف3.525.5صفرواحدصفرنظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد محمد شعبان نمر5878

2015107.57.51510701457نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد محمد فهمى ابراهيم5879

2015107.57.5151070117.57.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد محمد محمد محمد5880

575.543.57.51.526.587.57نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد محمود وهبه جوده5881

27.5122.57.5نصف4.59454.59.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد مفتاح فرجانى المنبي5882

25115.57نصف454.57.53.511نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد ناجح السيد ابراهيم5883

84105.53.592.533.575.57.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسامه احمد حسن عبدالسالم5884

21.515107.57.5151172.51885.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسامه ايمن سيد عبدالوهاب5885

2015107.57.5151070125.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسامه حجاج محمد محمد5886

13.5633صفر2342.524.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسامه خميس السيد صالح5887

4.51547.57.5154.5431175نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسحق سامى اسحق ابراهيم5888

5384.518655نصف5صفرنظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسالم احمد محمد محمد5889

42.5128.55نصف13867.57.515نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسالم خالد صالح علي5890

641.57.55.513327.5108.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسالم رجب جوده عبدالوهاب5891

4.51547.57.5151.54077.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسالم رمضان شعبان دسوقى5892

1.552.547.511.5222.5785نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسالم صبحى احمد عمر5893

27.515107.57.5151077.5107.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسالم عدلى محمد حميده5894

2015107.5815.51070.51296نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسالم عمر فتح الباب احمد5895



5.51567.57.515344.555.55.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاسالم محمود محمد الصغير عمران5896

33.51918.511.512.52419.5114.51787.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاشرف عيد حسنى محمد5897

30.5151410.51020.517.597.51596.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةالسيد جالل السيد محمد5898

201510.57.57.51510.5711086نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةانور محمد انور عبدالعزيز5899

2015107.57.51510701386نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايمن عاطف السيد عبدالوهاب5900

27.515128.511.52012.587107.57.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايمن عبدالنبى حسن ابوبكر5901

2821.51313.51528.518.5109.5107.57.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةايهاب ابراهيم محمد عبدالعظيم5902

22.51513.589.517.51785.51787نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةبشاره عماد بشاره كامل5903

2015107.51017.51173.51065.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةبشاى غطاس سالمه مهني5904

371517.57.513.52117107.5135.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةبالل صبحى شعبان عبدالوهاب5905

744.53.57.5112.5291155نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةبالل عوض بباوى عبدالعال5906

351155واحد7657.58.516نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةبالل محمود عوض عبدالرازق5907

8.56107.57.5151.541955نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةتامر سعيد حسن محمود5908

3525.519.512.512.525201251987.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةحازم خالد على محمد5909

372818.514.51428.5201321786.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةحازم محمد ابراهيم حسن5910

116.51047.511.53.542.51155نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةحازم محمدين ابوسمره عبدالمجيد5911

16.5455صفر2.537.510.5واحد2.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةحجاج راضى شعبان خلف هللا5912

1775.57.5815.52.547.51575نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةحسام حسن محمد حسن5913

32.5145.55صفر7.56.53.57.57.515نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةحسام عاشور صبحى ابراهيم5914

2015107.57.5151070105.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةحسن عيد احمد محمد5915

63107.57.5152361256.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةحسين عيد شعبان رجب5916

31.520.5201210.522.518.51131687.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةحسين محمد رجب شعبان5917

36965نصف37107.5815.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةحماده احمد محمد خميس5918

2.53447.511.53.524.51955نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةخالد حسين احمد صالح5919

18755صفر2.53327.59.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةخالد شعبان محمد عثمان5920

31.51155واحد6.54.54.57.57.515نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةخالد فؤاد احمد محمد5921

2015107.58.51610711166نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةخالد ناجح فرج عثمان5922

27.5755صفر95.52.537.510.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةربيع احمد حسن احمد5923

20655صفر237.510.5واحد6.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةربيع خالد سالم مخيمر5924

2315107.57.5151073106.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرجب ثروت على طلبه5925

3.52.537.58.5161.526.51155نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرجب راضى ابراهيم حسين5926

36.51455واحد1073.57.57.515نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرجب عيد محمد محمد5927

25.51055نصف6.54.533.57.511نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرجب محمد احمد محمود5928

231255نصف5.5333.57.511نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرضا جمعه عمر جوده5929

10.5227.57.5151.531115.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرضا يوسف محمد ابوزيد5930



27115.55نصف76247.511.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةرمضان سعيد كمال محمد5931

39.5251912132516124.51775.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةزياد مصطفى انور عبدالحميد5932

231065صفر6.53.523.57.511نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسعد على سعد محمد5933

241055صفر731.548.512.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسعد محمد سعد صالح5934

271510.5109.519.517.589.51665.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسلطان مبروك احمد محمد5935

134.55.57.5815.5543.51055نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسهيل محمد محمد عبدالغنى5936

28.5955نصف103.53.53.57.511نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسيد سعيد محمد صالح5937

231512.57.57.5151075.51355نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةسيف احمد عزت حسن5938

16557.57.5154451355نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشريف ناجح عيد محمد5939

13.5455صفر251.5325نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشعبان احمد محمود عبدالعال5940

3828.519.51214.526.520132.51766.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشعبان حسن على عثمان5941

29131.55صفر7.5327.5916.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشعبان حيدر محمود سعيد5942

281055نصف6.5742.57.510نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشعبان دسوقى شعبان دسوقى5943

55واحد10.5صفر322.52.55نصفنظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشعبان ربيع صابر عامر5944

54.55.57.57.5151.531.51155نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشعبان على رشاد عبدالعظيم5945

26.5151510.57.51811.5861565نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةشهاب هانى سيد حاتم5946

26.5755صفر7.545.527.59.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةصالح احمد عبدهللا محمد5947

28.5135.55نصف9533.57.511نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةصالح شعبان محمد احمد5948

20.515.511.57.58.5161073.5157.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةصالح عيد عاطف السيد5949

2997.55واحد5437.58.516نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةصهيب عبدالقادر عيد محمود5950

3320.519109.519.516.5108.51475نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةطارق احمد حسن عبدهللا5951

201513.57.5916.510751285نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةطه خميس محمدين محمد5952

54.5107.57.515337.5128.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةطه شعبان نصر محمد5953

2615197.5815.517.593147.55.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةطه عايد شوقى عبدالقادر5954

21151287.515.51073.51375نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعادل محمد عطيه محجوب5955

241514.57.5815.510791485نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعاشور خالد حمدى ابراهيم5956

2415147.5916.51079.5138.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعاطف صالح عاطف السيد5957

20.515107.57.5151070.5167.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالحميد حجاج محمد عبدالحميد5958

6.52.51037.510.5231.5855نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرازق محمد عبدالرازق على5959

54.5107.57.5152.537116.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن ابراهيم احمد محمد5960

331518.57.58.5161092.5137.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن احمد توفيق محمد5961

20.51513.57.58.5161075157.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن احمد خميس رجب5962

20.51510.57.511.51911.576.5167.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن احمد عبدالمالك كيالنى5963

9.55.5107.57.5153431075نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن احمد عرفات عيسى5964

6.541047.511.5234135.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن اشرف بباوى عبدالطيف5965



32.51819.512.51325.519114.51566نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن جمال احمد حسين5966

13512.54.5913.52.546.5127.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن حجاج محمد حسن5967

1665.55نصف2.53.5واحد5واحد6نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن حجازى ربيع رشاد5968

291513.5811.519.516931656.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن خالد سالم محمد5969

2015107.51017.51072.5156.55.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن خميس فؤاد احمد5970

2015107.5916.51071.5127.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن ربيع السيد بدر5971

25.515151314271496.5166.55.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن رجب الديب على5972

37151815142919118175.56.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن رجب رشاد توفيق5973

2015139.51221.51079.51566.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن سعيد عبدالجواد عبداللطيف5974

2815159.51120.51492.5145.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن شعبان فريد محمد5975

8.54107.57.5152.540955نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن عبدالسالم محمد مبروك5976

3423.51914142815119.5167.57نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن عبدالناصر مهنى عبدالرحمن5977

393020151530201391889نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن على محمد على5978

2015107.58.51610711065.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن محمد حميده قروانى5979

20.515107.5916.51072135.55.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن محمد محمد يوسف5980

2015108.59.5181073147.56.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن مصطفى رمضان محمد5981

103.5107.5815.51.540.5956.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالرحمن نادى راشد عيسى5982

52.547.57.5152.5291255نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالستار عبدهللا على على5983

103.51087.515.5342125.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالقادر محمد خلف عادل5984

7.58.51.52035.55واحد334نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالكريم جابر السيد عبدالكريم5985

146107.57.515247157.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدهللا محمد عبدالحميد ابراهيم5986

221512.511.511.5231082.5166.55.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعبدالمحسن عادل عبدالمحسن عبدالغنى5987

2015139.511.52110791476نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعرفات مكرم السيد عبدالوهاب5988

31.51056واحد645.57.57.515نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعالء ابوفاخره شعبان عبدالحميد5989

24.51055واحد323.57.57.515نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعالء رمضان محمدين محمد5990

20151389.517.51075.51556.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعالء محمد شحاته محمد5991

3319181412.526.519115.5187.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعلى بهى الدين حسن احمد5992

244.57.57.5154.530875نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعلى عاطف على محمد5993

104117.5815.53.54497.55.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعلى عبدالعظيم احمد عمر5994

105117.510.518347105.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعلى محمد حسنى سيد5995

63107.57.51533766.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعماد عادل شاكر ينى5996

43.511.57.57.5153371255.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعمر جمال وردانى محمد5997

2919.511108181188.51576نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعمر عامر حسين احمد5998

736.57.57.5151.533865نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعمرو جمال زيان جوده5999

89107.5815.52.545856نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعمرو حسين ابوبكر محمد6000



2015117.57.5151071115.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعمرو رمضان رجب مصطفى6001

221255صفر3.56543.57.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعمرو عبدالحليم ابوالعيد محجوب6002

24.5161687.515.510.582.51255.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعمرو محمد صالح الشارف6003

2015119.57.5171073105.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعمرو محمد فتح الباب رجب6004

20151187.515.51071.51065.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعيد حجاج محمد ابراهيم6005

2315117.57.5151074115.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعيد محمد عيد عبدالوهاب6006

2015127.57.51510721056نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةفارس سعيد حسن محمود6007

35.51517981717.51021156.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةفارس عبدالسالم جوده علي6008

1.54.5533.56.52.520622.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةفارس على ابراهيم عبدالعال6009

52.5واحد17.5صفر8نصف1.5357.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةفاروق عادل فاروق على6010

567.53.511325.552.55.5نصفنظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةفتح الباب جمال محمد مبروك6011

20151087.515.51070.51055نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةفتح الباب محمود محمد عبدالصمد6012

20151187.515.51071.51155نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةفضل عبدالعاطى فضل احمد6013

272519121022141071655نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةفهد سعداوى مخلوف صبحى6014

38.5302015153020138.51855نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةكاظم محمد عبدالوهاب عبدالغنى6015

27.51252.5نصف33.5107.5310.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةكرم ابوغنيمه سلطان محمد6016

18.5655صفر34.55336نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةكريم جمال صالح حسن6017

30.5151887.515.510891355نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةكريم السعدى فرج سعداوي6018

2015158.57.51610761055نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةكريم جمال عبدالعظيم عبدالعظيم6019

2.56.5102.57.5102.531.531.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةكريم راضى محمدين محمد6020

2015117.57.51510711055نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةكريم عاصم احمد محمود6021

3.51.523.51.551.513.5552.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةكريم عبدالقادر عيد محمود6022

3120.517910.519.516.5104.51061.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةكريم عيد احمد حسين6023

3525.5201310.523.519123155.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةكريم عيد السيد عبدالوهاب6024

20151410.57.51811781255نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةكريم محمد احمد احمد6025

5نصف3.52.5107.5310.5329.54نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةكريم محمد فكرى دسوقى6026

20151488.516.51176.51355نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةكمال حسين عيد محمد6027

27151497.516.51385.51055نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةكمال محمد ربيع عبدالوهاب6028

2015177.57.51510771457.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةكيرلس انيس عزيز سالمه6029

2015147.57.51510741456.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةكيرلس رضا يعقوب حنا6030

2015147.57.51510741556.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةكيرولس شردوح زكى ابراهيم6031

21151297.516.51074.5135.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمؤمن عصام عيد عبداللطيف6032

2915147.57.51512.585.51666.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمؤمن يحى امام محمد6033

38.527.52014.514.52919.5134.51967نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمازن محمد فؤاد احمد6034

20151512.57.52014.584.51467نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةماهر رجب السيد موسى6035



2015139.57.51712.577.5116.56.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةميكل عادل توفيق ابراهيم6036

33191811.57.51917106126.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد ابراهيم محمدالصغير عبدالعال6037

4.51567.57.5151.5421155نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد احمد بباوى محمد6038

109117.54.5125471056.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد احمد طلبه خميس6039

22.515178.58.51711.5831056.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد احمد على على6040

20161187.515.51072.51056.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد احمد محمد فاضل6041

38.5302015153020138.51759.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد احمد محمد نجيب الصيفي6042

33.520208.512.52114.5109175.59نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد اشرف مرزوق عبداللطيف6043

8.567.53.5111.527.51225نصفنظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد انس احمد محمد6044

11.5655صفر2223.525.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد ايهاب منيسى عبدالوهاب6045

2015169.57.51710781456.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد بدوى العشنى عبدالمقصود6046

25626.5صفر2.54104.548.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد جمال احمد سعيد6047

46.5125.56.5نصف14.57.5124.57.512نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد جمال جمعه عبدالصالحين6048

26.515188.57.5161893.51555نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد جمال خميس السيد6049

2115157.57.51515.581.51155نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد جمعه عبدهللا محمد6050

35.524191311.524.519122125.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد حجاج ابوزيد محمد6051

2015138.57.51615.579.5115.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد حجاج محمد علي6052

201515127.519.51281.5115.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد حجازى حسن محمد6053

2718.5161392217.51011255نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد حجازى عبدالمنعم احمد6054

28.5211710.57.51815.51001655نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد خالد مصطفى عبداللطيف6055

27.518188.57.51617.597145.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد خليفه ابراهيم عبدالعزيز6056

واحد33104374.527.5105نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد راضى رشاد عبدالعزيز6057

24.5751.5نصف6.53527.59.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد راضى محمدين محمد6058

2015158.57.51610.576.51065نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد رجب ادهم محمد6059

2نصف15.57صفر2443.525.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد رضا ابراهيم زين6060

31.516188.57.5161798.51355نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد رضا الشارف عبدالوهاب6061

2015157.57.51510751055نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد رمضان رشدى محمد6062

37261913.51326.519.5128175.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد سالم عبدالفضيل احمد6063

362520151530191301555نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد سعد محمد محمد6064

2015137.57.51510731055نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد سعيد حسين ابراهيم6065

21.515178.56.51513.5821055نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد شحات ربيع محمد6066

15451.5صفر24.5332.55.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد شعبان احمد عبدالقوى6067

29211789.517.517.5102145.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد شعبان حسن الفولى6068

33.5151997.516.519103125.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد شعبان صابر محمد6069

3275.56نصف96.5103.52.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد شعبان محمد حسن6070



30.515199.55.5151392.5176.55.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد شعيب حسن محمد6071

29.5182012.5820.517.5105.5156.55.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد شمردل عشرى جوده6072

29.5151912.55.51818.51001656نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد صابر ابراهيم عبدالمقصود6073

311520127.519.516.5102145.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد صبحى محمد احمد6074

2015199.55.5151079135.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد صبحى محمد ترياق6075

2118.5207.57.5151690.51167نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد طه ابراهيم ابراهيم6076

2016.520127.519.514.590.51565.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد عاطف محمد محمد6077

35212014.513.52819.5123.51665.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد عبدالحكيم حسين راغب6078

28.522.520131124181131566نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد عبدالحميد عبدالنبى على6079

2815201151610.589.51775نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد عبدهللا عبدالعظيم احمد6080

28.51055صفر3.58.5103.536.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد عبدالنبى عبدهللا عبدالوهاب6081

3728.52014.51529.519.5134.51676نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد عدلى عيد محمد6082

3215208.51119.518.51051355.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد عيد ابراهيم رضوان6083

26.5232098.517.5171041465.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد عيد عبدالعظيم محمد6084

2015177.57.51510.577.51065نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد فراج عمار بريك6085

24.5755.5نصف2.56.510235نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد فوزى احمد محمد6086

12855صفر2432.55.5نصفنظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد قياتى على محمد6087

19655صفر36.532.546.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد محمود محمد عبدالحميد6088

6.57.51012.5416.5444.5555نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد ناحج رمضان عبدالوهاب6089

321719109.519.515102.51155نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد نصر احمد حسين6090

36755نصف68.567.57.515نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد نصر سعد حسن6091

29.5151996151189.51155نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد هارون احمد محمد6092

115104.53.583.537.51155نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمد يحيى محمد خميس6093

25.515157.57.5151080.51155.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود احمد ابراهيم عبدالحليم6094

29.51519107.517.510911055.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود جمال الصغير ذكى محمد6095

20.515158.56.5151075.51055نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود جمال حسين محمد6096

1081485.513.5247.5455نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود جمال عشرى السيد6097

28.515167.57.5151084.5135.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود جمعه سعد علي6098

32.5151499.518.517.597.51055.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود خالد ابراهيم احمد6099

13.5452صفر3538واحد1.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود خلف ادهم محمد6100

2315179.57.51714.586.51055.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود ربيع عيد محمد6101

25151697.516.513.5861355.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود ربيع محمد الصغير محمد6102

31.5151811.51122.5171041365نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود رجب توفيق عمران6103

8.53105.57.5131044.5863نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود رجب عشرى محمد6104

443.55.5510.51032942.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود رجب كامل عبدالهادى6105



2715148.57.5161082135.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود رضا شعبان ابراهيم6106

12.53107.54.5124.54283.53.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود شعبان على علي6107

27113.53واحد854.53.558.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود عبدالسالم محمد عبدالوهاب6108

واحد18.586.55494.546.5125.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود عيد حسن ابراهيم6109

واحد12755.549.54.538105.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود فرج جوده عبدالوهاب6110

واحد12911.54591.543135.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود قياتى مغربى على6111

واحد7.55103.57.511437.5113.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود كمال عبدهللا محمد6112

135124.57.5124461443نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود محمد ترياق عبدالعزيز6113

351251.5صفر12.576.5459نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود محمد رشاد محمد6114

392720151530191351865.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود محمد عطيه خميس6115

201511.58.56.5151071.5136.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود مراد عبدالعظيم ابراهيم6116

واحد17.543واحد4323.547.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمحمود نجيب حمدى عبدالسالم6117

واحد5444.55.510225104نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمدحت ياسر حسن فتح الباب6118

9.55107.57.5151.5411363.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمدحت يحى امام محمد6119

واحد33126واحد7.54107.5310.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمسعود راشد شحاته ابراهيم6120

واحد37146.5واحد9.571045.59.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمصطفى ابوالخير سيد عبدالقادر6121

201511.57.57.5151071.5115.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمصطفى احمد عبدالبصير محمد6122

واحد105105510439112نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمصطفى حجاج حميده ابراهيم6123

28.51513.512.51527.51094.51255نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمصطفى عبدالعظيم عبدالستار علي6124

2015107.57.5151070955نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمصطفى محمد رمضان عبدالجواد6125

31.51615.510.51222.51297.5166.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمصطفى محمد عبدالعظيم محمد6126

واحد17105نصف342.5437نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمصطفى محمد على عبدالعزيز6127

32.515157.57.5151087.51855نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمفدى مكرم عبدالمسيح حنا6128

21.5622صفر34545.59.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمهدى احمد رشاد عبدالعزيز6129

38.5231611.51324.518120196.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمهند فايز وردانى محمد6130

8.52107.53.5111041.51143.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمينا مالك ثابت صالح6131

34.521171091910101.5145.56نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةمينا وديع شحاته برسوم6132

10.5314.5981724785.53نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةناجح محمد سعد زيدان6133

341517.5109.519.519105185.55.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةنور يحى رجب شعبان6134

251022نصف444.57.54.512نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةهشام جمال شمرول عبدالوهاب6135

صفرصفر196صفر2.533.55.54.510نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةهشام ناجح يوسف جاد الرب6136

201514.57.57.5151074.51355نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةهيثم رمضان عبدالجواد احمد6137

451142.5واحد17.52145.5510.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةوائل محمد محمد الصغير محمد6138

3115177.5815.51088.51755نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةوحيد محمد وحيد سليمان6139

27.515177.5815.51085165.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةوليد عبدالنبى محمد حميده6140



1.5واحد3510واحد675.57.5815.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةوليد نصر هللا ابوالعيد محجوب6141

127.5815.51.544.51352واحد14.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةياسر احمد محمد عبدالوهاب6142

421452واحد11.541159.514.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةياسر رجب مصطفى محمد6143

29.515147.51017.512.588.5146.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةياسر فولى محمد عبدالستار6144

11.531258131.541115.52نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةيوسف احمد محمد فتح الباب6145

40302015153020140186.58.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةيوسف رضا عبدالوهاب محمود6146

36106.52.5صفر9.53107.5613.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةيوسف سيد يوسف جادالرب6147

2015107.57.51510701355نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةيوسف مدحت محمدالصغير عبدالعال6148

2015137.57.5151073167.57.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةابتسام محمد سليمان عيد6149

146125611346167.57.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاحسان محمد صالح السيد6150

2415158.57.51610801287نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاسراء خلف صالح محمد6151

30.515188.51018.51092197.58.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاسراء عبدالسالم احمد حسين6152

4997.57.5واحد11715.559.514.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاسراء عطيه فراج سعد6153

2015137.57.51510731376.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاسماء فرج احمد فؤاد6154

311519.5891720102.51788نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاسماء كامل صالح كامل6155

9.5512.57.55.51324277.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاسماء محمد دعدوش حسان6156

23.515208.5917.51086127.57.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةامانى ابراهيم عبدالرحيم ابراهيم6157

1061547.511.5446.5117.56.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةامانى رضا صالح اسماعيل6158

23151987.515.51183.5137.56.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةامنيه سعد فايز تماوى6159

25.5151910.510.5211494.5177.58.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةامنيه نصر رشدى حسين6160

12.54167.54.5124.549157.57.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاميره سامى فكرى شعبان6161

2015177.57.5151077147.56.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاميره صالح جمعه محمد6162

7.53124.57.5121044.5107.57.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاميره فرج صالح محمد6163

36.5212013.513.52719123.5167.58.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاميمه شعبان راضى محمد6164

6.54104.53.583.532876نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةايمان عاطف يوسف جوده6165

10.52104.559.51042875نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةايمان محمد حسن على6166

25.51515.57.57.51510811087نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةايمان منصور انور مهنى6167

10.5414.55492.540.5127.57نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةايناس معتصم جمعه راغب6168

2015188.51119.51082.5125.57.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةايه جمال صابر حافظ6169

20151597.516.51076.5127.56نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةايه رجب جمال على6170

201515.57.57.5151075.5147.56نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةايه رمضان عبدالحكيم محمد6171

32.515181210.522.512.5100.5147.56نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةايه رمضان محمد مطاوع6172

33151997.516.51396.5167.56.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةايه عصام مرزوق كامل6173

22.51516.5109191083137.55.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةتقوى محمود احمد محمود6174

201513.58.57.5161074.596.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةجهاد محمود عبدالحميد عبدالفتاح6175



12.5313.57.5512.5445.5127.56نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةجيهان جمال فتحى هليل6176

13.53145.57.513447.597.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةجيهان عبدالسالم عبدالوهاب عبدالفتاح6177

321519.512.51325.510102127.56.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةحسناء عثمان خميس عثمان6178

20151797.516.51078.5127.55.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةحسناء عالء سيد عبدالجيد6179

8612.57.57.5153.545115.53.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةحسناء محمد عبدالحميد احمد6180

2015137.57.5151073146.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةحنان عادل على ايوب6181

2015148.57.5161075127.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةحنان عالء محروس موسي6182

2215177.57.51510791385نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةدعاء محمد عبدالوهاب محمد6183

1351484122.546.597.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةدنيا حسين عبدالصالحين يونس6184

34152012.511.52410.5103.51986نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةدنيا محمد العدوى احمد محمود6185

36.5202012.51224.512.5113.5197.56نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةدينا رأفت عبدالستار نزالوى6186

201518.59.51120.51185137.55.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةرابعه جمعه نبيه جمعه6187

241515.59.55.5151079.5137.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةرانيا حسن شعبان جابر6188

201511.57.57.5151071.5107.56نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةرانيا ذكى ذكى محمد6189

20152011.510.5221087137.55.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةرانيا شعبان عبدالسالم علي6190

201516.5109.519.510811476نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةرحاب ابراهيم معوض خميس6191

37252014142813.5123.5187.56.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةرحاب عبيد مهران دياب6192

201513.57.57.5151073.5157.55.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةرحاب محمد احمد حماد6193

124107.55.5133.542.5187.52.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةرحمه اشرف حسين محمد6194

471575واحد13.5314.57.57.515نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةرحمه جمعه محمد محمد6195

33.5152013142715.5111177.56.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةرحمه حسنى قاسم امام6196

10514.57.57.515246.5167.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةرحمه ربيع رشدى محمد6197

5311.57.5815.52371375نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةرحمه رجب مؤمن حنفى6198

34152013132616.5111.5207.56.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةرحمه عبدالباسط سعد محمد6199

201514.57.57.5151074.51175.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةرحمه محمد عبدهللا حسين6200

27.5231311.51223.510971866.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةرغده طه سيد خميس6201

20.5181298171077.5167.57نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةرقيه ناجح محمد بباوى6202

342418.514142818.5123187.56.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةرويدا محمد بريك محمد6203

3517.519.51314.527.510109.51986نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةريهام خالد صالح كامل6204

32.51519.51414.528.512107.5177.55.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةزينب احمد سعد عيسي6205

2015.510.5881610721786.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةزينب حمدى عبدالعزيز محمد6206

291717.597.516.510901887نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةزينب طه حسين على6207

20.515108.57.5161071.5177.55.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةزينب عامر ابراهيم عابدين6208

20151087.515.51070.51775.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةساره عادل فتحى عبدالوهاب6209

321614.5107.517.51090177.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةسحر محمد محمود عبدالجيد6210



201512.57.57.5151072.5177.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةسعاد مبروك محمد امام6211

30.5201797.516.5181021687نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةسلوى سعد عبدالكريم عبدالجواد6212

2015107.57.51513731476نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةسلوى منير بباوى مرزوق6213

3621.5151314.527.516.5116.51776نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةسمر حجاج على طلبه6214

3522.51913.51528.5181231998.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةسمر عزت عبدالعزيز مراجى6215

2020107.5916.511.5781777نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةسناء هاشم عبدالوهاب على6216

20.5181096151477.5197.55.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةشاهندا شريف احمد محمد6217

2015.5107.57.5151070.51276.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةشاهنده عرفات فتحى فهمى6218

2016107.57.5151071127.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةشاهيناز خالد رجب مراجى6219

3218138.57.51615941976.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةشروق حمدى محمد عبدهللا6220

2215.510108.518.513791276نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةشروق رمضان سيد احمد6221

21.516.510871510.573.5127.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةشهد اسامه محمدين احمد6222

20161187.515.51072.51375نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةشهد السيد عبدالمجيد الجبالى6223

201510.57.57.5151070.5136.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةشهد رمضان حسين توفيق6224

31.5211011.51021.515.599.5147.57.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةشهد رمضان محمود محمد6225

2016.5107.57.51514.576136.57نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةشهد مجدى حسنى محمد6226

31.5191012152719106.51267نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةشهيره حافظ قاسم حافظ6227

33.522.511.515153018.5116187.56نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةشيماء رجب صالح موسى6228

38291615153019.5132.5197.57نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةشيماء قاسم محمد شعبان6229

14.5155.57.52.5102.547.51175نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةصفاء عبدالوهاب عبدالستار عبدالوهاب6230

1215104.548.51.547127.56.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعائشه ذغبى على عبدالغني6231

27.519.510.5118.519.510871567نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعائشه طه سيد خميس6232

2018.5107.57.5151073.51066نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعبير مالزم سالم محمد6233

3115.511107.517.512.587.51666نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعلياء معاز خليفه عبدالقادر6234

6156.542.56.52361455نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةفاطمه رجب ابراهيم ذكى6235

81544372.536.51466.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةفاطمه محمد خميس حمد6236

24.517.511107.517.51080.5156.57نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةفاطمه ممدوح احمد عبدالحافظ6237

27.516.5109.57.51710811867نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةفتحيه ناجح احمد على6238

71554.526.53.5371266.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةفرحه عادل مصطفى احمد6239

2016108.57.5161072107.56.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةفرحه عالء صابر مختار6240

20.517109.57.5171074.5116.56.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةفرحه محمد جاد اسماعيل6241

2015.5107.57.5151070.51156.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةفرحه محمد جمعه على6242

28151097.516.51079.51477نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةكريمه محمد فتحى محمد6243

9.515453.58.52.539.5856.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةلمياء فارس طلب خضر6244

8.51664.53.583.542865نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةليلى عبدهللا عبدالمنعم احمد6245



2017107.57.51510721257نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمروه ابراهيم رمضان محمد6246

2016.5107.57.5151071.51055نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمروه حسن بباوى عبدالسالم6247

2015107.57.51510701056.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمروه سباق ياسين حافظ6248

10155.57.54.5121.544956.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمروه عزت بيومى احمد6249

2015107.57.51510701056.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمروه ناجح ادهم محمود6250

7.51767.5411.5345666.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمريم جابر محمد متولى6251

36.52819.513.513.52717128186.58نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمريم محمود عدلى محمود6252

29.516.5108.5715.51081.5156.56.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمشاعر محمد عيد على6253

2015107.57.5151070135.55.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةملك خلف سالم محمد6254

2016107.57.51510711665.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةملك محمد عبدالحميد عبدالفتاح6255

30151411.5819.511.590176.56.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمنار مخلوف احمد صالح6256

8.517107.52.5102.548126.55.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمنه هللا سعد محمد صديق6257

38302012.514.52718.5133.5206.57.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمنه هللا عصمت مصطفى احمد6258

2016.515107.517.51079156.56نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمنه حسين رشدى حسين6259

1015107.53.5112481465نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمنى جمال محمد حسن6260

2015107.57.51510701256نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمنى حسين محمود يوسف6261

24.516139.57.5171080.51666نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمنى شعبان ابراهيم عبدالعزيز6262

81564.537.52.5391165نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمنى مشاضى احمد مضشاضى6263

2616.51087.515.51078166.56.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمنيره خضر محمد سلطان6264

2015107.57.51510701596نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمياده صبرى حمدى محمد6265

28.5151397.516.510831966نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةناريمان سيد محمد جوده6266

1115105.538.52.547116.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةناريمان عبدالموجود محمد دياب6267

20151097.516.51071.51466نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةندى رمضان محمد محمد6268

2018.5128.57.5161076.51566.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةنرمين رجب ذكرى عياد6269

2015.510.587151071136.55.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةنسرين حسن احمد حسن6270

121566.54.511246136.56نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةنهى هالل خميس رجب6271

34.51918.512.514.52712111196.57نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةنورا مصطفى محمد عبدهللا6272

24.515.51397.516.51079.5196.57نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةنورهان جمال محمد مهنى6273

20.515127.57.5151072.51877نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةنورهان صالح عبدالعزيز عبدالدايم6274

36.528.519.512132519128.5196.55.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةنورهان محمد منصور عبدالوهاب6275

2419.516.5127.519.51089.5127.56نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةهاجر خالد رشدى حسين6276

241713.57.57.5151079.5155.55.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةهاجر ربيع محمد عبدالوهاب6277

22.51614.57.57.5151078145.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةهاجر عبدالغنى معتمد عيد6278

21.517169.57.5171081.51576نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةهاله محمد على عبدالوهاب6279

21.515157.57.5151076.5157.55.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةهاله محمد محمود محمد6280



28.52116.51212.524.510100.51676نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةهبه عيد على عبدالعليم6281

231516.587.515.510801365نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةهدى شعبان فراج عبدالعظيم6282

2116158.57.5161078166.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةهدير خالد عبدالرحمن سعداوى6283

2317.515.510.57.5181084157.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةهدير خالد عبدهللا عبدالرحمن6284

2015.5127.57.5151072.51265.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةهناء مجدى شعبان فضل6285

2719.51410.512.5231093.5196.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةورده شعبان صالح محمد6286

3925201414.528.519.5132206.57نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةوالء عادل يوسف ابراهيم6287

37.525.519.512.59.52218122.51975.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةوالء عالء محمد حسن6288

38.520.51812.51325.512114.51875.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةياسمين محمد حسين عبدهللا6289

3621.519.514.514.52918.5124.52076نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةياسمين محمد رياض محمد6290

1015107.53.511248145.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةابراهيم مجدى ابراهيم عبدالسالم6291

201510.57.57.5151070.51055نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاحمد جابر حسن توفيق6292

8.515107.5310.52.546.51255نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاحمد جمال الدين مفيد عبدالكريم6293

12.515107.52.510249.5975نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاحمد جمال عبدهللا عيد6294

3623.518.511132415.5117.51077نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاحمد خالد ابوالسعود سيد6295

221714.587.515.510791577.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاحمد خميس عايد سعد6296

1524.51.561.525.51157واحدنظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاحمد ربيع عبدالعليم على6297

2016119.5615.51072.5156.57نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاحمد رجب رمضان عبدالمعبود6298

201510107.517.51072.5176.57نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاحمد رضا صالح محمد6299

2116.512.587.515.51075.5175.57.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاحمد سامى راتب احمد6300

23.515107.58.5161074.51667نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاحمد سيد محمد جوده6301

2415107.57.5151074116.58نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاحمد شعبان جوده علي6302

39.52716.510.514.52519127157.58نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاحمد عادل صالح كامل6303

9.55545.59.53.532.51455.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاحمد عبدالعظيم عبدالصالحين ابراهيم6304

37.51813.510.51323.517109.5126.57نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاحمد عبدهللا عيد عبدالعظيم6305

30.51513.510.510.52113.593.5156.57.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاحمد عبدالنبى حسنى حماد6306

37151310.55.5161091155.58نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاسالم سعد لملوم حميده6307

3616.512119.520.511.596.5196.58نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاسالم عادل على داؤد6308

3915131413.527.510104.5195.57.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاسالم محمدين احمد سيد احمد6309

4029.52015153020139.5187.59نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاسالم مصطفى جدامى مصطفى6310

31151511.51223.51094.5197.58نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاسالم ناجح محمد عابدين6311

1074.57.54.5121.5351467.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاشرف عبدالمنعم رواق حمد6312

32.51514.51311.524.51197.51958نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاشرف قاسم محمد غازى6313

481458نصف1885.58.57.516نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةانور عصام انور محمود6314

48163.55نصف13153.58.57.516نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةحازم حسن احمد صالح6315



77.533.57.5111.530116.57نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةحجاج شعبان عياد بباوي6316

915104.57.5121.547.5146.53نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةحماده رمضان عياد بباوى6317

3521.51811.51223.5181161875نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةخالد سالم سعد محمد6318

3824.51911.512.52416121.51986نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةخالد فكرى محمد حسن6319

461552.5واحد187.51027.59.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةرمضان صبحى عبدهللا احمد6320

33.51519.51214.526.518112.51775نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةسيد حسين سيد احمد راغب6321

201516.57.57.5151076.5105.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةشحاته محمد ابراهيم عمر6322

2015107.57.5151070145.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةشريف صابر عبدالستار محمود6323

381173نصف10.58.57.53.57.511نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةصافى عاشور فكرى شعبان6324

39.521.52013.514.52820129178.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةصالح صالح صالح هنداوى6325

2015127.57.51510721275نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةصالح محمود صادق محمد6326

3151047.511.53.543145.51.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةضياء الدين عبدالنبى حمدى على6327

30.515167.58.5161087.51485نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةطه رضا عرفات معروف6328

201512.57.57.5151072.51075نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعامر رمضان زغلول يوسف6329

241517.57.57.51510.582186.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعبدالرحمن جمال حسن عبدالوهاب6330

352619.51113.524.5181231985.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعبدالرحمن حمدى ابوالعزايم احمد6331

2015.5137.57.5151073.5167.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعبدالرحمن خليفه خميس عثمان6332

2915179101912921775نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعبدالرحمن صالح عبدالحميد سعد6333

3316.5197.51219.516.5104.51675نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعبدالرحمن صالح فتحى عبدالدايم6334

34.515187.57.5151799.51985نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعبدالرحمن فتحى عبدالحميد عبدالقوى6335

20.515107.57.5151070.5136.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعبدالرحمن مجدى سليم عبدهللا6336

40.51565.5نصف109103.57.511نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعبدالرحمن محمد احمد مشاضى6337

6152.57.57.515240.51072.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعبدالرحمن يوسف محمد عبدالوهاب6338

37.527181214.526.518.5127.5158.55.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعبدالعزيز انور عبدالستار موسى6339

2015107.57.51510701555نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعبدهللا ابوبكر عبدالستار مفتاح6340

12.593.557.512.51.539168.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعبدهللا محمد ربيع محمد6341

361782.5نصف14.57.52.53.57.511نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعثمان رضوان عبدالرحمن يونس6342

2015107.57.5151070137.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعدى عبدالستار بكار عبدالستار6343

2115108.59.51810741985نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعالء ايمن صالح جابر6344

3217.511.5139.522.51093.5147.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعالء ربيع شحاته وردانى6345

461375واحد111565.57.513نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعالء عرفات شحاته محمود6346

2.51043.51065واحد147101.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعالء محمد مفيد عبدالكريم6347

2015107.57.5151070157.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعلى بسيس فتح الباب سعد6348

67.51485صفر29.515105.57.513نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعلى سيد عبدالفتاح ابراهيم6349

16.58547.511.51.542.51375نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعلى فهد على فتح الباب6350



23.515107.58.5161074.5178.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعلى محمدين فرج على6351

28.518.510911.520.51087.51195نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعمر ابراهيم محمد عبدالوهاب6352

391295واحد6.5151.57.57.515نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعمر ناجح على عبدالغني6353

38.51272.5واحد118.537.57.515نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعمرو يحيى عبدالعظيم موسى6354

231516.512.512.5251089.51895نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعيد ناجح عبدالعظيم توفيق6355

33.51092.5واحد152.57.57.515غنظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةفارس حجاج جمعه راغب6356

281092.5واحد683.527.59.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةفارس صالح هارون محمد6357

35.51491.5واحد982.57.57.515نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةفتح الباب عبدهللا شعبان محمدين6358

1215637.510.51.5451483.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةكريم خالد عاشور ذكى6359

38.51383واحد12.595.537.510.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةكريم راضى رفعت ابراهيم6360

511282.5واحد17.5155.54.57.512نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةكريم رمضان ابراهيم عابدين6361

2015107.57.5151070147.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةكريم ناجح رشاد خضر6362

104.5107.57.515241.51075نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحسن محمد عبدالعال القال6363

36.515181110.521.510.5101.5146.55.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد احمد موسى حبيب6364

2015107.51017.51072.51075نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد جمال ادهم عبدالوهاب6365

2215107.59.51710741085نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد جمال الدين ابراهيم مهدي6366

46.51362.5واحد13.5155.547.511.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد جمعه رمضان خليفه6367

3923.519.513.514.528101201985نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد جمعه عبدالرازق مرزوق6368

20.515107.57.5151070.5108.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد حسن محمد امام6369

127.5102.57.5102.5421383.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد خالد جاد احمد6370

39107.52.5واحد148.5537.510.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد خالد سعد صالح6371

2015117.57.51510711275نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد خالد شعبان محمد6372

27.5108.52.5واحد7.571.537.510.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد خيرى عبدالوهاب ابراهيم6373

38.521.51512.512.52510110188.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد رمضان محمد احمد6374

201512.57.57.5151072.51875نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد رمضان محمد عبدالمعبود6375

201512.57.57.5151072.5157.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد سعيد جوده محمد6376

361513.57.58.5161090.51685نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد شحاته خميس مرسى6377

176.51137.510.52471062.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد شريف رجب شريف6378

31.51052واحد88.542.57.510نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد عاشور حسين على6379

2515.513.57.58.5161080157.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد عامر ابراهيم محمد6380

واحد38.5117واحد815437.510.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد عبدالمحسن احمد صالح6381

23.515137.51017.510791775نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد عبدالناصر صالح مرزوق6382

856.53.58.5121.5331553نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد عبدالوهاب محمد عبدالوهاب6383

2415137.510.5181080187.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد عصام عادل محمد6384

88.510.54.57.512342176.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد عالء محمد حسين6385



361775واحد98.5647.511.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد عماد محمد ابراهيم6386

96.5104812239.51775نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد مايز عبدالرحيم ابراهيم6387

2015117.58.5161072177.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد محمد كامل صالح6388

67.51047.511.51.536.51775نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد محمود احمد حسن6389

1086.547.511.5238166.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد محمود محمد سلطان6390

28.51465واحد65637.510.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد مرزوق فراج عبدالعظيم6391

39.5177.55واحد981047.511.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد ناجح ابراهيم هنداوي6392

2615157.5815.51081.5185.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمد هانى سمير احمد6393

3729.52014.51529.5191351875نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمود احمد قرنى محمد6394

33241912.51426.517119.51777نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمود خالد ابوغنيمه مقيدم6395

37103.536.51.5281665نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمحمود عالء السعدى محمد6396

148.510.537.510.51.5451675نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمختار عزت حلمى محمد6397

246.5147.5815.54641665نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمصطفى احمد شحاته احمد6398

22.515147.510.5181079.5176.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمصطفى عبدالجواد قطب محمود6399

322517.515153019.51241985نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمصطفى عبدربه عبدالمحسن عبدالسالم6400

35.51153.5صفر9.5151.554.59.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمصطفى عمران محمد عبدالوهاب6401

4.51535.538.52.533.575.51.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمصطفى عيد محمد شعبان6402

30151814.57.5221095156.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمصطفى غنام عيد حبيب6403

10156.55.53.592.5431564نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةمصطفى محمد سعيد سلطان6404

8.51846.5410.53441164.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةممدوح عبدهللا محمد عبدالرحيم6405

26181487.515.51083.51665نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةهشام حسن مفتاح عبدالسالم6406

2015107.57.5151070136.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةهشام رمضان عبدهللا عبدالرحمن6407

26.517.516108.518.51088.5186.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةهشام عاطف صالح عباس6408

341919109.519.510.5102167.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةهشام محمد عيد محمد6409

30.517.518109.519.51095.51675نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةهيثم رمضان شعبان مشاضى6410

2016.5107.57.5151071.5166.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةهيثم عادل رشدى هليل6411

332017.5910.519.5121021866.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةهيثم عبدالنبى زغلول احمد6412

5.5154.55.510.5164451352نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةوائل جمعه عبدالغفار مصطفى6413

382420151429181291965نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةياسر عرفات عبدالوهاب عبدالكريم6414

5153.557.512.53391062نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةياسر كمال بيومى احمد6415

10.5156549343.5135.52.5نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةيوسف ابوغنيمه عبدالعظيم قاسم6416

2017107.57.5151072185.55نظاميالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةيوسف عادل محمد عبدالغنى6417

2715.5108.5917.5108017710نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةابتسام رجائى عبدالتواب محمود6418

26.515.51087.515.51077.52078نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةازهار رضا عبدالحكيم احمد6419

36.5281814.51428.518.5129.5196.59نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةاسراء احمد محمد على6420



2815107.57.5151078166.58نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةاسراء معتمد ابراهيم احمد6421

2115.5107.5815.51072136.57.5نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةاسماء رمضان رجب محمد6422

3518.513.5111021131011877نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةاسماء عرفه عبدالحليم عبدالحليم6423

3823.51813112419122.5186.57.5نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةاسماء عصام سعد شعبان6424

28.521.5138.56.51514.592.51776نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةاسماء على عيد عبدهللا6425

37.528161313.526.517.5125.51978نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةايمان ايمن رجب جوده6426

3824.51812.513.52617.51241979نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةايمان عرفه ابراهيم محمد6427

3322139.57.51716.5101.5196.510نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةايه رمضان شحاته احمد6428

35301913.51528.519.5132197.59نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةايه سعد جمال عبدهللا6429

21.516.5108.58.51710751388نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةايه عبدهللا محمد علي6430

2015117.5916.51072.51486.5نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةايه على محمد كرار6431

2015127.58.51610731468نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةايه محمد احمد محمد6432

38.52119.512.51123.518.51211979نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةايه نور الدين رجب احمد6433

38.520.5201512.527.519.5126198.510نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةبدور شعبان محمود محمود6434

33.5251914.511.52619.5123187.57نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةبدور مصطفى رجب محمد6435

32.522191511.526.519.5119.5167.58نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةتغريد عبدالرحيم ذكى عبدالرحيم6436

212214127.519.51793.51767نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةحبيبه جمال ذكى رياض6437

31.5251610112110103.5197.56نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةدعاء اسامه رشدى احمد6438

24.520127.57.5151081.5197.55نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةرانيا رجب ناجى محمد6439

23.52115914231092.51775نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةرحمه محمد جمال محمود6440

2018137.57.5151076197.55.5نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةرشا ربيع ابوالعال زكى6441

3927.51510.51121.516119196.55نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةريهام احمد محمد البقوشى6442

21.5191110.57.5181079.5195.55نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةريهام محمد جمال محمد6443

3528.5199.51019.514116196.55.5نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةريهام محمود رمضان محمود6444

3427.5169.51019.5151122075نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةساره نورالدين رجب احمد6445

2715.5157.57.5151082.51875نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةشيماء احمد محمود محمد6446

2015.5157.57.5151075.5157.55.5نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةعبير عيد خميس عبدالمجيد6447

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةعزه جمعه شعبان محمد6448

2018.5147.57.5151077.5177.57نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةعزه ربيع احمد حافظ6449

2622157.57.51510881875نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةغاده رجب محمد عبدالوهاب6450

3119177.57.51510921975نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةفاطمه جمال صبيح محمد6451

34211787.515.510.598197.55نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةمروه شعبان رمضان صادق6452

3719.51787.515.512101208.55نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةمروه محمد احمد عبدالسالم6453

37.53018.512.51325.518129.51885نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةمريم فرج شعبان على6454

3722.516.591221101071985نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةناديه شعبان محمد شحاته6455



36.5261910.513.52411.5117198.55نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةنرمين طوسون عبدهللا محمد6456

34.5191588161094.5198.55نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةنسمه عدلى ربيع عبدهللا6457

3625179122114113198.57نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةنعمه شعبان احمد احمد6458

33.520.511.57.51118.51094157.59نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةهاجر رمضان حلمى حافظ6459

36251611.51223.515115.5207.510نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةهاجر رمضان شعبان ايوب6460

37.527179.51120.518.5120.5208.510نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةهبه عادل احمد محمود6461

32.51717.58.56.51515971789.5نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةياسمين احمد ذكى مهدى6462

31.51816.59.57.51712951787.5نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةياسمين عبدالتواب رجب حافظ6463

3726.519613.519.5171191989نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةاحمد جمال شعبان احمد6464

3929201515302013819810نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةاحمد جمال محمود محمد6465

242517.5611.517.514981688نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةاحمد رمضان محمد احمد6466

362519.57.512.52015115.5178.510نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةاحمد صالح مراد صالح6467

3426196.51319.513111.51989نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةاحمد عبدالمجيد على عبدالمجيد6468

2017.5168111914.5871388نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةاحمد محمود محمد عبداللطيف6469

21.52417.56.511.51813.594.51758نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةاسالم محمد ذكى احمد6470

35.52818.51012.522.516.5121198.510نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةاسالم محمد على محمد6471

35.529191012.522.516.5122.51899نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةجمال حمدى بيومى حسن6472

3019128.5917.51492.5138.59نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةجمال عبدهللا محمد عبدالحليم6473

3628197.51017.516.5117128.58نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةحازم جمال ذكى رياض6474

20.52515.569.515.51389.51587.5نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةرمضان محمد محمود عبداللطيف6475

3626.517911.520.5171171589نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةسعيد احمد محمود احمد6476

38.529.519.514132718.513320810نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةضياء الحق وجيه احمد عبدالعزيز6477

26.5151711.510.52214.5951977.5نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةعبدهللا شعبان حلمى عبدالجيد6478

2016139.59.51910781787نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةعمر محمد ابراهيم محمد6479

31.51517.512.510.52317.5104.51978نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةعيد رجب صبيح حسن6480

3620.52015142919.51251989نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةكريم احمد شعبان بسراوى6481

3825.5201514.529.5201331988نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةمحمد احمد رمضان محمود6482

3823.52013.51427.5181271988نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةمحمد احمد شعبان شعبان6483

38.51518.511.51122.516.51111588نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةمحمد ادهم فراج ابراهيم6484

34.521.516.5128.520.515.5108.5198.57.5نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةمحمد اسامه رشدى احمد6485

3729.5191311.524.519.5129.51979نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةمحمد جمعه عبدالعليم عبدالوهاب6486

2819.517.511.51021.515101.51978نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةمحمد رجائى ذكى عبدالرحيم6487

201513.597.516.51277136.57.5نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةمحمد رمضان احمد حسن6488

32.5181914112517111.51979نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةمحمد رمضان حسنى حسين6489

36.521.518.51312.525.5171191988نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةمحمد رمضان صالح عبداللطيف6490



24.517181213.525.5161011889نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةمحمد صالح احمد عبدالناصر6491

38.525.519151429191311988نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةمحمد على ابراهيم على6492

37.5222015142919.51281779نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةمحمود احمد محمد عبدالحميد6493

30.5201813112416108.51789نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةمحمود حجازى محمود احمد6494

32.520.5191310.523.519.511519810نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةمحمود منصور محمد احمد6495

25.518.51912.51123.510.5971969نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةمحمود هارون عبدالجواد حسن6496

231718.511.5920.511901957نظاميالعقليه تعليم اساسىالعدوةمنصور رضا عبدالحكيم احمد6497

3220.512.597.516.51192.52095نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةاحالم جمعه حسن عبدالوهاب6498

131566.5511.5449.5156.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةاسراء ابوسمره اسماعيل ابوفاخره6499

7.515106.5410.52.545.51383.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةاسراء خيرى محمد عبدالعظيم6500

2315127.57.51510751885نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةاسراء عبدالصبور سيف بريك6501

8.561053.58.55.538.51385نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةاسراء عماد محمد عبدالعظيم6502

177.5104.537.55471385.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةام هاشم فرج عبدالغنى حافظ6503

23.515107.59.5171075.51985نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةاميره كمال حسين سعيد6504

25.515107.51219.51080136.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةاميره لويس عزيز السيد6505

27.515107.57.5151077.5147.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةانجى السيد عبدالفتاح السيد6506

9.54554.59.53311665نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةايمان ابوالعنين رشدى عبدالعظيم6507

36.5271912.51426.5171261985نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةايمان حسن على عبدالشافى6508

38271811142517.5125.51885نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةايمان حماده الطاهر ابوبكر6509

7.5553.58.52.523.51782.5غنظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةايمان عايد ابراهيم العبد6510

77.5653.58.53321283.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةايمان عيد فاروق محمد6511

2015117.57.51510711975نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةايه عيد رجب سيف6512

32.515131113.524.513.598.51785نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةتغريد كيشار ابراهيم محمد6513

3320.5147.57.51512.5951875نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةجهاد خالد السيد حسن6514

3421.51311.51425.511105157.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةحنان ابوبكر الساكر ابوبكر6515

32.5161211.514.5261096.5187.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةحنان خلف رشاد ابراهيم6516

2015107.58.51610711685نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةداليا حسن رمضان عبدالعظيم6517

12.56.554.57.5121.537.51383.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةداليا ربيع احمد حسن6518

28.515141012.522.51090167.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةداليا فضل محمد على6519

13.57127.55.5132.548126.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةدينا رمضان معوض محمد6520

3119.51311.51324.510981975نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةرحمه احمد محمد محمد6521

4.58117.5310.51.535.51475نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةرحمه بيومى جالل عبدهللا6522

3.56117.5411.52341765نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةرشا رمضان رشدى عبدالعظيم6523

281516991810871975نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةرويضه عبدالناصر عبدالقوى عبدالقادر6524

6.5135.549.52311465غنظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةريهام احمد احمد حسن6525



815117.54.512248117.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةساره عيد محمد عبدالرسول6526

7.55107.53.5112.5361673.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةسالمه السيد عبدهللا بدر6527

34.518191010.520.5101021875نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةسالمه حماده عبدالجيد محمد6528

43.5114482.5291274نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةسمر السيد على عبدالهادى6529

4030201514.529.520139.51875.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةسهيله اشرف على حسانين6530

54107.5411.5232.51473.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةسهيله عبدالجليل حافظ عبدالقادر6531

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةسوزان جمعه على عبدالعال6532

22.515137.58.5161076.51175نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةشاهندا محمد عبدالشافى علي6533

2015147.57.51510741575.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةشرين ربيع عبدالعظيم رياض6534

179.5107.5310.51.548.557.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةشيماء عبدهللا محمد حسن6535

2015148.57.51610751355.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةشيماء عوض رشدى احمد6536

2418.515107.517.510851665نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةشيماء ماهر صبحى عبدالرازق6537

201514107.517.51076.51675نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةصابرين شلقامى عبدالحميد محمد6538

15.56.5127.53.5113481475نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةضحى رجب رياض محمود6539

177107.5411.52.5481274نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةعلياء انور سامى عبدالعزيز6540

12.57.577.5411.53.542177.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةعلياء شعبان مصطفى عبدالعظيم6541

20151087.515.51070.51775نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةعلياء عبدالوهاب مرزوق عبدالوهاب6542

32.515181310.523.517.5106.51885.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةفرحه حسين مرسى معتوق6543

2015118.57.51610721965نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةفرحه حمدى ابراهيم مهدي6544

3929.5201514.529.5191371675.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةفيفيان ياسر حسانين ابوسمره6545

5.5757.5310.53311664نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةكريمه قاسم فؤاد عبدالعزيز6546

2315118.51321.51080.5176.55.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمرثا عامر شرقاوى عبدالمالك6547

35.5181812.51527.5161151875نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمروه محمد مصطفى السيد6548

38.5282013.514.52819.5134176.55.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمريم حجاج الصابر جمعه6549

3715141114.525.510101.5175.56نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمريم رضا على حسن6550

25.515148.5816.51081167.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمريم عبدالفتاح عبدالحميد عبدالسالم6551

38281913152819.5132.5207.55.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمريم عطوان محمد سليمان6552

2015109.5918.51073.5187.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمريم عوض صابر السيد6553

39.530191314.527.515.5131.5207.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمريم مجدى على عبدالشافى6554

26.51510.510.51020.51082.5187.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمريم مرعى عبدالرازق الصابر6555

38.52918.511.51425.519130.51987نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمها مدحت محمد ابوالعينين6556

201510118.519.51074.5167.55.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةنجوى ادهم الجالى محمد6557

23151097.516.51074.5177.55.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةنقيه صافى موسى سعداوي6558

33.523.51712.512.525191181885نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةنوره حسنى خميس جوده6559

29.5151010.57.5181082.5167.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةنوره عادل جمعه محمد6560



31.51513.51192014.594.5187.55.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةنوره قاسم عبدالقوى عبدالقادر6561

261513.51081812.585166.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةنورهان جابر عيد حسن6562

3724.52013.514.52820129.52085نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةنورهان على محمد حسن6563

10.532.57.53.5112291185نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةنورهان محمد حسين مصرى6564

25151087.515.51075.51685نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةهاجر اسامه السيد محمود6565

13.586.57.54.512545137.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةهبه حاتم على عبدالشافى6566

25.51511.5109191081197.55.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةهبه عيد عبدالجواد عبدالعظيم6567

201510108181073127.55.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةهبه محمد مبروك محمد6568

241510109.519.51078.51475.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةهيام حسنى محمد جنيدي6569

18.5107.54واحد3.532.54.548.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةياسمين رضا الريدى عبدالعظيم6570

241511.511.511.5231588.51085.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةابوالعز رمضان محمد على6571

291511.59.57.51710.5831785.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةاحمد اشرف جمعه محمد6572

37.520.516131326151151687نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةاحمد السيد احمد السيد6573

4.56107.5512.510431475نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةاحمد السيد محمد حسين6574

27.51513.5117.518.512.5871885نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةاحمد شعبان السيد محمد6575

201512.57.57.5151072.51385نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةاحمد عاشور فوزى عبدهللا6576

321510.597.516.512861867نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةاحمد عبدالسالم محروس عبدالسالم6577

201512.597.516.511.575.51785.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةاحمد عبدالمولى محمد عبدالمولى6578

35.516.5151412261210516.585نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةاحمد عيد محمد صالح6579

2427.53.5115.524.5954نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةاحمد مختار رمضان حسن6580

35.515.511.587.515.515931576نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةاحمد مختار هارون مهدى6581

7.56104.55.5101.535784نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةاسالم رمضان محمد سالم6582

211510.57.57.5151071.51085نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةاسالم محمد عبدالنبى رشوان6583

221163.5واحد4.534.54.54.59نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةاشرف عبدالنبى دياب على6584

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةالسيد خالد منير محمد6585

2015107.5815.51070.51485نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةامين نور الدين لطفى اسماعيل6586

103104.537.51.5321385نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةباسم رضا صالح عبدالصالحين6587

26.515108.51220.510821575نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةبالل الساكر عبدالوهاب عبدالوهاب6588

10.5462.5صفر22.5325واحدنظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةبهاء محمد سالم عثمان6589

35151714122616.5109.51475نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةحسن حجاج حسن محمد6590

2415107.57.51510741765.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةحسن رمضان احمد حسن6591

1254437230985نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةحسن محمد عدلى حسن6592

351510.51112.523.514981355نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةرضا فراج عبدالحميد عبدالعظيم6593

3622.51712132519119.51885.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةزياد ناجح صالح حسن6594

86107.55.5132391363.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةسامى عبدالرازق حدوت بريك6595



35.5291811.51223.5161221785.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةسلطان تعيلب عايد تعيلب6596

721044.58.5532.51165نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةشادى مسعود عبدالوهاب عبدالوهاب6597

7.5865492.5331285نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةشعبان ابوالخير ناجى عبدالغنى6598

13464صفر4232.51.54نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةشعبان فرج محمد محمود6599

3616148.512.521171041385نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةشهاب ياسر عبدالفتاح السيد6600

2015107.57.51510701275نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةصبرى سامى عيد مرسى6601

3717141010.520.514102.51376.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةطه حسن السيد مرسى6602

3927.51814.514.52918.51321575نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةعبدالرحمن محمد السيد حسن6603

3526161312.525.517119.51575نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةعبدهللا خالد عبدالدايم عباس6604

11.53.51084124.541.51255نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةعبدهللا عاشور ابوبكر حامد6605

20151597.516.51076.51775نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةعبدالناصر راضى مفتاح يوسف6606

7.57.510831110461575نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةعصام حسن رمضان حسن6607

30.5151813.511.52515103.5157.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةعالء حسن مبروك محمد6608

201513107.517.511.577157.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةعلى جمعه رشاد السيد6609

6.53.547.54.51210361385نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةعلى سيد على مصرى6610

2115119.57.5171074177.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةعلى محروس ابوزيد عبدالحليم6611

34.515161311.524.511.5101.5187.56.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةعماد جميل راغب خميس6612

261511117.518.51080.5167.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةعماد خالد جمعه جمعه6613

2015107.57.51510701665.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةعمر على معتمد على6614

20151097.516.51071.51776.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةعمرو احمد جمعه عبدالغنى6615

3221.51811.51122.513.5107.5167.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةعمرو اشرف على على6616

64.5107.53.5111041.51675نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةعمرو عبدالعظيم عماد بريك6617

7.58587.515.5440185.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةعمرو قياتى عبدالعظيم ابراهيم6618

31151398.517.51086.51855نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةعمرو مسعود سعد مسعود6619

3115.51812.51325.512.5102.51676.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةفارس ناجح محروس عبدالسالم6620

4237.5512.51031.51352.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةفارس نجاح عبدالرحمن حسن6621

57.5512.53.524.51875صفر3.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةفاروق توفيق عبدالحميد بدر6622

1.51.591553نصفواحد2صفر4نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةكريم احمد حاتم عبدالعليم6623

402920131528151321886.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةكريم رضا شلقامى ابراهيم6624

147.5411.51043127.55واحد6.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةكريم رضا على ابوبكر6625

20151087.515.51070.5135.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةكريم السيد معتمد ابراهيم6626

6.5467.52.5101.528157.53نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةكريم مبروك حسن محمد6627

36.523.51811.51324.519121.51886نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمؤمن رمضان عبداللطيف سليمان6628

33.5151812.513.52617109.51786نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمد احمد ابراهيم ابوبكر6629

3018.51510.511.5221297.51575.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمد جمعه احمد محمد6630



2015127.57.51510721675نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمد جمعه صالح عبدالرسول6631

2015157.57.51512.577.5167.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمد حسانين احمد احمد6632

11.51671.5واحد2257صفر1.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمد خميس محمد حسن6633

2015127.57.51510721575نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمد سالم محمد احمد6634

281511871510791685.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمد سيد عبدالسالم صالح6635

2015128.57.51610731585نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمد شعبان فرج السيد6636

38271912152719.5130.51685.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمد شعبان محمد حسن6637

36.5242012.51426.517124166.55نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمد عارف محمد السعدى6638

261518107.517.51288.5167.56.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمد ناجح الصابر محمد6639

403020151530201401688نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمود السيد حسن بدر6640

21.5177.55واحد3.5327.54.512نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمود خيرى عيد عبدهللا6641

38.528.52013.514.52818.5133.51685.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمود رضا محمود محمد6642

73صفر23.57.5117.524واحد2.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمود شعبان عبدالجواد عطيه6643

2.57107.57.5154.539107.53نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمود صالح عبدالحميد عبداللطيف6644

6.5145.53صفر1.52.5واحد2صفر2نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمود عماد ابراهيم محمد6645

24.5151612132510.591177.57نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمود كمال عشرى عبدالعظيم6646

98108412241127.56نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمود مختار احمد مصطفى6647

32187.55واحد7.56.548513نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمود هاشم عبدهللا شعبان6648

271514108181084187.57نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمحمود هانى حلمى مصطفى6649

24.5197.53.5واحد4457.5310.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمدحت على دياب علي6650

48.5177.56واحد176.5109.54.514نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمرعى ابراهيم عبدالعظيم عبدربه6651

116.56107.517.51.542.51875نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمصطفى قاسم عبدالهادى على6652

20151087.515.51070.5176.55.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمنتصر عبدالغفار محمد عوض6653

10368513537196.55.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمهاب رفعت فايز عبدالسالم6654

20151288161073176.56نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةمينا خيرى ابراهيم السيد6655

25.515171312251092.51576نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةنبيل اشرف نبيه مهنى6656

9.54.5109514543195.55.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةهارون عبداللطيف هارون عبدالنبى6657

48.51087.515.54.542.51755.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةهشام ابوبكر ابراهيم ابوبكر6658

2015151012221082176.55.5نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةهشام حماده على محمد6659

2615168.5917.51084.5186.57نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةياسين محمد عبدالقوى عبدالقادر6660

2015107.57.5151070166.56نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةيوسف راضى الشامخ عوض6661

6.5657.53.5114.5331455نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةيوسف رضا عيد عبداللطيف6662

114107.5512.5542.51855نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةيوسف رمضان ابراهيم مصطفى6663

40301814152919.5136.51978نظاميعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةيوسف على السيد على6664

201813127.519.51080.51876.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاخالص فوزى عبدالعاطى فرحات6665



38.5301915153019136.51888.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاسراء عادل بحر حسن احمد6666

2020.51112.59.5221083.51476.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةامنيه ماجد محمد حامد6667

2017.51199181076.51776.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاميره احمد سيد عبدالحليم6668

37.5261912.512.52517.5125178.59نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاميره خالد جمعه عبدالنبى6669

38.5251913.514.52817.5128188.59نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاميز عرفه فاروق حسنى6670

2015109.57.51710721856نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاميمه حفظى ثابت عيسى6671

86.564.54.594.5341855نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةانتصار عبدهللا سالم محمد6672

2015107.57.51510701776.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةايمان صالح كامل عبدالوهاب6673

5.54.5355.510.54.528146.55.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةايه اشرف محمد جابر6674

24271410.51121.51096.5197.55.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةبسمه ابراهيم عبدالعاطى فرحات6675

2021.5109.57.5171078.51655.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةتيسير محمد ابراهيم عبدالقادر6676

35.52615117.518.5141091876نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةثريا ابراهيم صفوت حسين6677

2015.5117.51118.51075186.57نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةجيهان محمود صالح ابوالقاسم6678

2016.5138.51018.51078186.57نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةحسناء صالح عبدالهادى حسام الدين6679

20.520.512119.520.51083.51867نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةداليا سالم خليفه محمد6680

2620.51498.517.51088196.57.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةداليا عرفه محمود ابراهيم6681

20151310.57.5181076176.56.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةرانيا عالء محمد طه6682

10105.515.54.5411375.5واحد10نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةرباب فتحى محمد جابر6683

104108.57.516545185.55نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةرحاب شعبان ربيع السيد6684

2118.51398171079.5185.57.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةرفيده حسن محمد حسن6685

2015127.57.51510721656.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةساره عصام ناجح عبدالفتاح6686

11967.57.5153441655نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةساره هانى محمد عبدالوهاب6687

2016127.57.51511741576نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةساميه جمال محمد سليم6688

2015108.57.51610711855.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةسمر طاهر السيد مصطفى6689

32.5261713.51427.514.5117.51855نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةسمر غريانى فتحى حسن احمد6690

23.520171211231093.5177.58نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةسمر محمد مفتاح عقيله6691

37251814.51226.517123.5188.59نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةسهيله رضا كامل عبدالمحسن6692

20151097.516.51071.5157.55.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةشاهندا ياسر رمضان عبدالرازق6693

30.526.51813.510.52414113178.58.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةشروق صبرى محمد سمير عبدهللا6694

2015107.57.51510701656نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةشروق عادل محمد الشريعى6695

2015109.57.51710721775نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةشمياء على محمد مفتاح6696

25221110.5818.51389.51768نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةشهد جمال احمد طه6697

21.515.511108181076176.57.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةشيماء خميس حسين محمد6698

25.523169.58.5181092.51777نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةشيماء نجاح محمد حسين6699

21.5151487.515.51076165.55.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةصفا شحاته محمد الدبولى6700



29.520.518.511112212.5103185.59نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةعبير عادل نصر احمد6701

32.525.515.512.59.52213.5109166.59نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةعبير محمود محى الدين عبدالصمد6702

3319.51412122412102.5176.58نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةعال طه حسين عبدالغفار6703

31.527.514111223101061678.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةفاديه هانى محمد مهدى6704

24.51612.51011211084176.58.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةفاطمه رمضان عبدالسالم عبدالوهاب6705

332716.514.513.52813.51181779نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةفاطمه محمد رمضان عبدالمنعم6706

34.529.5201514.529.520133.5198.58.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةفايزه حسن شالبى حميده6707

2015107.57.5151070135.56نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمروه سهرى جابر عبدالعظيم6708

3524.5191413.527.519.5125.51059نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمريم عاطف كامل احمد6709

293018.51414.528.519125157.58.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةملك حسن على حسن احمد6710

32.522.518.511.57.51915107.51878.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةملك رضا ذكى محمد6711

201514.57.57.5151074.5115.56.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةملك عيد صالح عبدالجيد6712

38.529.52015142919.5136.5187.58.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمنى رأفت عاشور عبدالفتاح6713

31.5211913.513.52714.51131578نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمها محمود عيد مسعود6714

3827.5201514.529.5191341888.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةنانسى صيام امال بهجت6715

3222.52014.51226.5141151689نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةنجالء سجيع محمد كامل6716

6151010.51.5123.546.5877.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةندا حجاج عزت عبدالعزيز6717

202118117.518.512.590126.58نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةندى عصام السيد رجب6718

392920151530201381879نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةنهله رمضان محمد طه6719

2015.518.513.51225.51796.51779نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةنهى نجيب محمد كامل6720

24.52717.514.512.52718.5114.51759نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةنوره كمال احمد عبدهللا6721

20.5201913.510.52418.51021778نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةنورهان رضا رمضان محمد6722

3126.51914.512.52719122.5177.59نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةنورهان صيام امال بهجت6723

37.527.519.515132819131.51678نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةنورهان عبدالغنى على السيد6724

201719.598.517.51488156.57نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةهاجر سعد جبرائيل عبدهللا6725

26192011.5920.514.51001777.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةهاجر محمد محمد سويسي6726

201512.51292111.580166.57.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةهاله اشرف رشاد صادق6727

2015137.58.5161074135.57.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةهاله حمدى محمد على6728

38.529.5201513.528.519135.5186.58نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةهبه ابراهيم محمد ابراهيم6729

109.5103.5811.5344122.55نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةهبه عالء على محمد6730

201514.57.5815.51075136.57.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةهدايه فايز فاروق حسنى6731

3928.52013.51225.5191321769نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةوفاء محمد عبدهللا فرج6732

39302015142919.5137.51879نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةوفاء محمد محمد حسب هللا6733

30.522168.51018.51097166.57نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةوالء سعد فرج عبدالغني6734

21151588161077126.55نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةياسمين بدر عبدالمطلب غريانى6735



2119167.51118.515.5901277نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاحمد جمعه صفوت حسين6736

2015117.5916.51072.5105.55.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاحمد جمعه محمد فريد6737

3728.5191313.526.5151261679.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاحمد خالد جمعه محمد6738

11.55102.56.591045.51455.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاحمد شعبان عبدالباسط احمد6739

22.51511.57.57.5151074165.58نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاحمد كمال حسن شعبان6740

201513.57.58.5161074.51666.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاحمد محمد ظريف عدلى على6741

201512.587.515.510731366.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاحمد نادى رجب عبدالرازق6742

383020151530201382089.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاحمد هانى عطا هللا عبدهللا ابراهيم6743

261516.57.511.51913.590156.59.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاحمد هانى نبيه عبدالوهاب6744

2215157.59.51714831059.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاسالم جمال محمد عبدالعزيز6745

33.524.519.51312.525.51411716710نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاسالم عزام كساب ابراهيم6746

20151489.517.51076.5125.57.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاسالم عوض جابر محمد6747

201511.57.58.5161072.5125.58نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاسالم فولى محمد توفيق6748

201715.57.57.5151279.51565.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاسالم محمد محمد احمد6749

2015187.57.5151381125.55.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاسالم محمد معوض محمود6750

201517.57.57.5151077.5106.55نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةاسماعيل ابراهيم نصر صالح6751

201512.57.5815.51073105.55.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةايهاب رضا عبدالباسط احمد6752

2015167.5815.51076.51675نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةبالل اشرف فايز احمد6753

40102.55.5نصف46.5147.57.515نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةبيبرس على السيد رجب6754

5نصف173نصف3.524437نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةحازم حماده السيد خليفه6755

2015178.59.5181181155.56.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةحسن محمد عبدالمنعم عبدالوهاب6756

20.51516991811.581167.56نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةخالد اشرف احمد عبدالقادر6757

2015167.58.5161077147.57.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةرضا بدر الدين غريانى احمد6758

2420187.51118.51292.51556.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةسيد صالح السيد حسانين6759

2018.5197.51017.51085145.55.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةسيد ناجح حسين امام6760

2022.517.57.510.51810.588.5107.55.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةصالح اسامه صالح محمد6761

2019.5197.59.5171186.51155نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةطارق جمال عبدالمجيد عبدهللا6762

22.523.5198.59.51813.596.51555.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةطارق عماد الدين كامل احمد6763

9.51510549548.51153.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةطارق ياسر عرفه شلقامى6764

2020167.5815.511.583127.55.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةعبدالرحمن صالح محمد عبدالعزيز6765

2023.5208.51018.511931675نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةعبدهللا محمد ابراهيم عبدالعزيز6766

201515.57.57.5151075.5125.55نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةعزت العربى عزت عبدالعزيز6767

201512.57.57.5151072.5107.55نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةعصام محمود محمد سليمان6768

201513.57.57.5151073.5137.55نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةعلى صالح عبدالستار جاد6769

201515.59.51322.510831355نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةعلى نادى فؤاد على6770



222118.58.51321.51093125.55نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةعمر اشرف عيد عبدهللا6771

32.5281714.51428.513.5119.51587نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةعمر حامد عبدالعاطى فرحات6772

2017.512910191078.51485.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةعمر صالح محمد ابراهيم6773

2015108.57.51610711065.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةعمرو بدر فؤاد عبدالسالم6774

31.51075.5نصف46.5103.5710.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةكريم جمال محمد نمر6775

20.516139.59.5191078.51685نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةكريم وجيه على ابراهيم6776

2615.51512.51224.510911786نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمحمد ابراهيم محمود ابراهيم6777

47.5123.56نصف9.57.512.59.5817.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمحمد احمد محمد على6778

37.5112.53.5صفر6.58.5104.5812.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمحمد اسامه عاشور عبدالفتاح6779

2019.511.511122310841685.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمحمد رجب رفعت كمال6780

202613.51210.522.51092146.55نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمحمد رضا احمد محمد6781

20161410.57.5181078146.55نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمحمد سعد على السيد6782

34.529.519.514142811122.5166.55نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمحمد شعبان عبدالعاطى فرحات6783

2015137.59.5171075105.55نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمحمد صبحى محمد ابراهيم6784

24.5105.55.5واحد6.592336نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمحمد صبرى محى الدين عبدالصمد6785

2015147.51017.51076.5156.55نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمحمد صالح محمد الريدى6786

2016128.5816.51074.5156.55نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمحمد طلعت محمد السيد6787

24.52615.51212.524.510100.5166.55نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمحمد عامر حمدى عبدالخالق6788

2015151011.521.51081.5105.55.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمحمد عماد مبروك شحاته6789

201515.58.51119.51080115.55.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمحمد عيد احمد بدوى6790

2015107.57.51510701055نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمحمد كامل احمد كامل6791

37292015142917.5132.51875نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمحمد مصطفى محمد حسين6792

30.518.51087.515.516.5911755نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمحمود رجب نور امام6793

33.524.515.513.512.52620119.51565نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمحمود محمد ثابت عيسى6794

281614.5108181692.51355نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمصطفى اشرف محمد طه6795

28.519.518.510.51121.515.5103.51875نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمصطفى حماده محمد على6796

2018159.51019.510.5831665نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمعتز عيد حسين حسن6797

2015138.59.51810761565نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةنزيه وائل حسن كامل6798

382217.59.510.52018.5116185.55.5نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةهادى رجب ابراهيم بيومى6799

2015107.57.5151070146.55نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةيسرى سيد يسرى الريدى6800

392917.514132719.5132187.56نظاميالبجهور للتعليم األساسىالعدوةيوسف حجاج رفعت على6801

38292014.51529.519.51361776نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةاستر فتحى حلمى حنا6802

20171612142613921575نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةاسماء رجب معبدحسن6803

261917.513.51427.517.5107.51775.5نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةاالء رضا محمد عبدالعظيم6804

20211710132316.597.5166.56نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةالهام امام السيد عبدهللا6805



39.52719.514.51529.520135.51576نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةانجى مجدى عيد عياد6806

402920151530201391776نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةايه صالح محى الدين عبدهللا6807

4028.52015153020138.51875.5نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةايه غالب بديع حلمى6808

37.525201214.526.518.5127.51876.5نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةحسناء زايد ابراهيم عبدهللا6809

241917.51114.525.514.5100.51576.5نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةدعاء محمد نصحى محمد6810

21.521191114.525.519.5106.51876.5نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةرحمه ابراهيم عبدالوهاب على6811

22.515157.57.5151077.51675.5نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةرحمه رمضان احمد محمد6812

25.5151587.515.510811575.5نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةرشا جمال محمد على6813

29.515158.57.51612.5881875نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةشهد عيد عدلى حسن6814

34181887.515.516101.51765.5نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةشيماء قياتى حسن على6815

36.5151910.51121.517.5109.51777.5نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةغاده محروس عيد شلقامى6816

27.5191887.515.510901877نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةفتوح احمد شحاته عبدالرؤوف6817

27151487.515.51081.51876نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةفرحه عبدالنبى عبدالمنعم عبدالحفيظ6818

312918.511122320121.51976.5نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةكرستينا سعد نادى سعد6819

3615167.57.51510921377نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةمروه رمضان حامد عبدالكريم6820

201510.57.57.5151070.51665.5نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةمروه عيد ابراهيم عبدهللا6821

36221713.513.52712.5114.51976نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةمريم بباوى بشريده حنين6822

2415127.57.51510761965نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةمريم ناجح ايوب فايز6823

3427191012.522.514.51171975نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةمريم يعقوب عطيه سعد هللا6824

321517.5107.517.510921875نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةمنى عاشور حسن عبدالحفيظ6825

35211811.57.51912.5105.52075نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةمنى فرج محمد السيد6826

362718.51111.522.517.5121.51975نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةميروال نشأت صالح سعد6827

39282014.51529.519.51361875نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةنرمين يونان حلمى حنا6828

2829.5181211.523.517.5116.51976نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةنفين ماجد بيبى حبيب6829

33.51618.5127.519.515.51032075نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةهدى شعبان حسن عبدالحليم6830

32.51517.59.57.51711.593.52067نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةياسمين محمد حسن عبدالحفيظ6831

20151310.5919.51077.5165.57نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةابانوب لوقا برسوم وقيم6832

39302014.51226.519.5135185.57نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةابراهيم احمد كساب ابراهيم6833

201614.58.57.5161076.5115.57نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةابراهيم اشرف كامل عبدالعليم6834

201510.587.515.51071105.56نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةابراهيم خيرى ربيع ابوبكر6835

322019.510.513.52412.51081767نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةاحمد رضا ابوبكر جمال6836

3517198.57.51612991667نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةاحمد رمضان حسين داهش6837

36282015153018.5132.51766نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةاحمد رمضان محمد محمد6838

3927201413.527.520133.5157.56.5نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةاحمد عيسى احمد محمد6839

352319.51311.524.5151171876نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةاحمد لطفى احمد محمد6840



201515.597.516.510771566نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةاحمد محمد جمعه عبدالباقى6841

24.5181710.5919.51089187.56نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةاحمد معتمد حسن محمود6842

22.51517910.519.510841667نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةاحمد نصر محمد على6843

25.51517.510.57.51810861655نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةادهم عادل منصور مهيدى6844

33152097.516.51094.51576.5نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةامير صالح بشريده حنين6845

3627209.51221.515119.5186.57نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةبيشوى عاطف فتحى فريد6846

201512.59.57.5171074.51355نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةجاسم خيرى ربيع ابوبكر6847

24.515147.57.5151078.51456نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةحسام عيد ابراهيم امين6848

38272013.51326.514125.51877نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةحسن رضا ابوبكر جمال6849

331917.57.51017.510971477نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةحسين محمد وفقى محمد6850

2016178.57.51610791377نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةرمضان احمد رمضان عبدالعليم6851

102.524.52.531.5756واحد13.5نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةرمضان جمعه حسن عبدالحفيظ6852

2015107.57.51510701075نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةرمضان يحيى محمد ابوالقاسم6853

24151388.516.516.5851355نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةطارق محمد الجارحى محمد6854

38.52419.51513.528.519129.51876نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةطه مبروك كامل ابراهيم6855

201510.57.57.51510.5711056نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةعبدالرحمن رجب عبدالجيد عبدالظاهر6856

134.5109312241.575.55نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةعبدالقوى عدلى دسوقى عبدالجواد6857

33.5261811.512.52419.5121167.56نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةفادى فوزى كامل اندراوس6858

24.5151197.516.510771375.5نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةكريم وفيق حيدر مصطفى6859

3226.518.511.5920.513110.51775.5نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةكيرلس زهنى لطفى فايز6860

3220.51997.516.516.5104.51676نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةمايكل ماجد زكى فايز6861

26.51510.5107.517.51079.51375.5نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةمحمد حسنى حسن فؤاد6862

32.522.5151212.524.519.51141675نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةمحمد رضا كامل ابراهيم6863

201514.57.57.5151074.5127.55نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةمحمد رضا محمد عبداللطيف6864

321817117.518.516.5102187.55نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةمحمد رضا وفقى محمد6865

31.51512107.517.516.592.51576نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةمحمد نجاح احمد محمد6866

26.515.511.57.57.51513.5821375.5نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةمحمود خالد معبدعبدالوهاب6867

3723171282016.5113.51775نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةمصطفى احمد حمدى توفيق6868

21.51815.510.57.51815881675.5نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةمالك صموئيل برسوم واقيم6869

2519.51387.515.51588157.55نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةوليد نمير عكوش عبدالعزيز6870

27.52012.57.57.51514891075.5نظاميفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةيوسف ناجح ايوب فايز6871

2015117.57.51510711185.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاخالص جمعه سيد صالح6872

30.521.516.59.510.52016.5105207.56نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاسراء خميس عيد سالم6873

3918.5178.510.51918111.51086.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاسراء رجب سيد عبدالسميع6874

3725.517.514.51327.517.51251886نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاسراء على محمد احمد6875



2924.516.51112.523.519112.51686نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاسراء على محمد عبدالسالم6876

23.515107.57.51517.581885.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاسراء نور الدين سليمان ابوزيد6877

2015107.57.51516761486نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاسماء ابوبكر ابوشليته ابراهيم6878

2015107.57.51510701085نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاسماء خلف حمدى محمد6879

575.53.52.56528.587.56نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاسماء سعيد حمد جاد هللا6880

2015107.57.51516761086نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاميره عبدالعزيز رجب محمد6881

20191012.57.52016.585.51385.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاميره معوض سالم ابراهيم6882

2015127.57.51516781386نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاميره ياسر جمال عبدالسالم6883

2521121151616901085.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةانجى عبدالصادق سالم شامخ6884

3423.514.510919181091086.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةانصاف رمضان حسن عبدالفضيل6885

30.521.5167.57.515171002086نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةايمان ابراهيم محمد عبدالفضيل6886

2015107.57.51510701385نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةايه حجازى رجب محمد6887

2015107.57.51513731265.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةايه فولى عبدالمجيد محمد6888

231510.57.57.51513.5771385.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةايه محمد السيد عبدالغني6889

24.521157.57.5151893.51085.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةايه نصر راغب سالم6890

2217.51687.515.516.587.51287نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةجهاد رمضان حنبولى عبدالفضيل6891

39.5301714.51428.5181331787نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةحبيبه اشرف السعدى علي6892

201610.57.57.5151677.51276.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةحنان راضى محمد عبدالجيد6893

2015107.57.51516761075نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةحنان عبداللطيف على مفتاح6894

201510.57.57.5151070.51065.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةحنان نجدى السيد صالح6895

2015107.57.51510701087نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةحنان وردى مندور السيد6896

22151587.515.512.580137.57.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةحياه رمضان مسلم علي6897

292416.511.51223.5161091577.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةخلود شعبان عبدالمجيد محمد6898

35.52617.51111.522.514.51161687.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةدعاء الحسينى محمد عبدالسالم6899

3117.516.510.59.52013981577.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةدليا عالء فراج دياب6900

21151687.515.51077.5117.57نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةرانيا السيد ابراهيم السيد6901

25.51515.57.57.5151081127.57.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةرحاب اشرف ياسين معتمد6902

20.51512.57.57.51510731277.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةرحاب مفتاح على مفتاح6903

8.545.53.547.55.53165.56.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةرحمه راضى مقرب ابوبكر6904

2015157.57.51510.575.51176.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةريهام محمد على محمد6905

392117.513.51528.518124207.58نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةساره انور السيد محمد6906

3615187.5815.51498.51678نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةساره رمضان عبدالفضيل عبدالقوي6907

3116.5197.57.51516.5981678نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةساره عمر غالب سباق6908

201511.57.57.5151071.51077نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةسعده جالل محمد عبدالسالم6909

2015137.57.51510731358نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةسكينه حسين فهيم ابوبكر6910



116104378421457.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةشرين مسعود قذافى مسعود6911

361514.57.57.51513.5942078.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةشوق فرج مختار فرجانى6912

2015107.58.51610711258نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةشيماء اسعد محمد حسن6913

3815177.51017.517.5105167.57.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةشيماء خالد ابراهيم عبدالكريم6914

3215117.59.51710.585.51677نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةشيماء سيد محمد عبدالسالم6915

271514.57.57.51514.586177.57.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةشيماء مؤمن على محمد6916

2315107.57.51510731177.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةشيماء هانى راضى محمد6917

3415148.59.51816.597.51778نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةصفاء حجازى عبدالمنعم عبدالجواد6918

2015107.57.5151070206.57.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعبله مطاوع محمد ابوبكر6919

771.5549226.5117.57.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعبير جمعه فراج على6920

2015107.57.5151070126.56.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعبير رجب عبدالسيد محمد6921

9153.53471044.51157نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعزيزه عبدالفتاح عبداللطيف ابوسمره6922

2615107.57.51513791078نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعفاف محروس عامر محمد6923

2215107.57.51512.574.5126.56.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعلياء سلطان شامخ سلطان6924

3615109.57.51715931678نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعليه عبدالناصر على عبدالجواد6925

3515107.57.51514.589.51377نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةغاده بهجت كامل محمد6926

38241011.5819.516.51081677.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةغاده رجب انور عبدالكريم6927

39.52819.513142719.5133.51677نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةفاطمه ادريس عبدالسالم علي6928

38261812.51325.519.51271877.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةفاطمه اسامه محمد عبدالكريم6929

1174.53.536.54.533.5878نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةفاطمه جمعه ابوجليل عبدالحافظ6930

138.54.57.54.5121048876نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةفاطمه عاشور بدوى عبدالسميع6931

40302015153019.5139.52078نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةفاطمه على ابراهيم عبدالكريم6932

2015107.57.51510701077نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةفاطمه عمر غالب سباق6933

2415107.57.5151074157.58نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةفاطمه محمد عبدالهادى السيد6934

381711.51011.521.517105167.58نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةفضيله حجازى عبدالمنعم عبدالجواد6935

201510.57.57.5151070.5127.56نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةلبنى حسين محمد محمد6936

2015107.57.51510.570.5157.59نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةليلى رمضان عنتر محمد6937

3317109.51019.51089.5157.59نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةملزم ابراهيم سالم ابراهيم6938

2015107.57.51510701075.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةملكه حسين خلف امين6939

2015107.57.51510701277.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمنى خلف هللا محمد جابر6940

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةنجاح جمعه ادهم محمد6941

201511.57.57.5151071.57.577.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةنجوى ابوعجيزه قاسم عبدالسالم6942

8610.57.51.595.539676.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةنجوى عبدالنبى شعبان قاسم6943

201514.57.57.5151074.5177.58نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةندى محمد جمعه كريم6944

2615159.57.51714.587.51788نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةندى مفرح عطيه علي6945



3529198.51018.516117.51878نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةنرمين شعبان محمود محمد6946

1015107.5310.53.5491155.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةنوره جبرانى محمد محمد6947

2117127.57.51510751478.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةنورهان جمعه عبدالستار علي6948

815107.5411.53.54857.55.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةنورهان سعودى ابوجليل عبدالحافظ6949

2615148.57.51611.582.51788.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةهاله على عبدالقادر محمد6950

3219.5199.57.51715.51031888.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةهاله ماهر انور علي6951

2115157.57.51510761676.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةهاله محمد محمد عبداللطيف6952

20151287.515.51072.5107.58نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةهبه طلبه مفتاح كويس6953

201512.57.57.5151072.51376نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةهدى جمعه محمد عامر6954

3322.517.598.517.511.51021677.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةهدى سليمان محمد سليمان6955

2215157.57.51510771377نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةهدى معتمد عبدالمجيد عبدالكريم6956

2215167.57.51510.578.5167.57.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةهديه على عبدالحى عبدهللا6957

2016167.57.5151077157.58نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةوفاء سعيد حمد جادهللا6958

2015137.57.5151073107.57.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةياسمين صبحى رشدى حسن6959

311516.57.57.5151188.5177.57نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةابراهيم حسيب ابوالقاسم حسن6960

2015127.57.5151072117.57نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةابراهيم عيد اسماعيل سليمان6961

2015107.57.5151171147.57نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةابوالعز اشرف ابوالعز محمد6962

2015137.57.51513.576.51287نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاحمد ابراهيم حسن محمد6963

2015107.57.51514741657نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاحمد برديسى رمضان عبدالصمد6964

1174.54594.53685.55نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاحمد سمير فتحى محمد6965

2015117.59.5171477177.58نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاحمد شحاته حسن شحاته6966

2715157.5916.51487.5197.57.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاحمد عارف جبره عبدالكريم6967

322115.587.515.514.598.5187.57.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاحمد عبدالصادق سالم شامخ6968

2015107.57.5151070196.57نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاحمد عبدالكريم عبدالعزيز عبدالكريم6969

2015107.57.5151272125.57نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاحمد عوض حسن حميده6970

2215137.57.51515.580.5176.55نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاحمد فوزى ادهم محمد6971

201510.57.57.5151575.5146.57نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاحمد محمد محمد محمد6972

2015127.57.51512.574.5128.57نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاحمد مطاوع محمد ابوبكر6973

201510.57.57.5151070.51057نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاسامه احمد ابوزيد محمد6974

2015107.5815.510.5711367نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاسعد حجازى محمد محمد6975

3825.516.51112.523.518121.5196.56نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاسالم فراج محمد عبدالسالم6976

2015107.57.5151070115.57.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاسالم هانى عطيه نوفل6977

2415107.57.51515.579.51566نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاشرف محمد سعيد محمد6978

2015107.57.51510701075نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةالحسين سالمه جمعه محمد6979

321515.569151693.51478نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةالشاذلى حمدان محمد دياب6980



211514.57.57.51513.5791667نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةايهاب احمد ابوزيد محمد6981

201513.57.57.5151073.51566نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةايهاب طلبه مفتاح كويس6982

88.533.55.592.531965نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةايهاب محمد عنتر محمد6983

2015127.57.51511731055نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةبالل محمد صالح علي6984

20151097.516.51071.51076نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةجمال عبدالناصر مراجع كويس6985

5نصف1063.57.54.512536.53نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةحازم هالل يوسف ابراهيم6986

201510.59.59.5191175.51167.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةحسام على عبدالغنى عبدالفضيل6987

331516.511.57.51917100.5166.57.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةحسين عبدهللا محمد عبدالجواد6988

2315149.57.51714.583.5156.57نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةحماده ابوالنور ابوبكر عبدالحميد6989

5.58.5واحد72.51.52.51.542.517.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةحماده ماهر محمد حسن6990

291613107.517.51691.5167.57.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةحمدان السعدى على عبداللطيف6991

34151512112316103185.57.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةحمدى رجب عبدالحميد حسين6992

20151010.57.5181174105.56نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةخالد حمدى عايد عمار6993

926.58.52.5111038.585.56نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةخالد عطوه سعيد محمد6994

20151087.515.51070.51058نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةدياب عمران ابوبكرعمران6995

20151497.516.51479.5115.57.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةراقى فضيل راقى محمود6996

241515.51011.521.51591167.57.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةرجب احمد محمد ابوبكر6997

20151197.516.511.574107.57نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةرجب سالم ابوبكر عبدالحميد6998

201511.5107.517.512.576.5106.55نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةرضا عبدالقوى سعد جاب هللا6999

2015108.57.51610711076.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةرمضان احمد رمضان كامل7000

2015119.55.51512731088نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةرمضان رجب محمد ادهم7001

85253.58.51033.5647نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةسعد محمد سعد محمد7002

2015107.57.51512.572.51257نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةسعيد جمعه على عبدالمجيد7003

201510781511.571.51157نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةسعيد محمد محمد عبداللطيف7004

2715109.51221.51083.51757نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةسليم عيد على محمد7005

12.5154.525.57.52.542867نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةسيد عبدالغنى سيد عبدالغني7006

12.5152.53.54.58240656نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةسيف السيد سيف النصر محمد7007

3316.5131011211598.51566نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةشريف عبدهللا ابراهيم عبدالعظيم7008

3315127.511.51913.592.51456نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةشعبان مؤمن نوفل صالح7009

9.5152.567.513.53.5441155نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةشهاب محروس محمود بدوي7010

30.515.51010.51222.51492.51265نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةصابر مصطفى عامر محمد7011

341912.511142518108.51265نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعامر رجب عامر محمد7012

371919.511.514.52618.51201665نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعامر سالم عامر محمد7013

34.5211311.514.52619113.51565.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعامر محروس عامر محمد7014

783.54.53.58329.5965نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعبدالحى على عبدالحى عبدهللا7015



8.57.522461.525.5775نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن ربيع غالب محمد7016

371235نصف11151.54.54.59نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن رجب حسن عبدالفضيل7017

361135واحد108.5358.513.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن رمضان بهيج جاب هللا7018

108.527.5512.52.535.5865نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن سيد عوض سليمان7019

8.571.54.559.52.5291055نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن شعبان محمد محمد7020

30.515.5107.58.51610821665نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن عمران عطيه شافى7021

2215107.57.51510721355.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن محمد السيد عبدالغني7022

2015107.57.51510701355نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعبدالعاطى محمود على محمود7023

371055واحد7153.537.510.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعبدالغنى عوض عبدالغنى كويس7024

2015107.57.51510701065نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعبداللطيف احمد عبداللطيف معبد7025

8.51524.559.52.537.5955نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعبدهللا صالح حويل محمود7026

8.51534.559.5238125.55نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعبدهللا صالح كامل محمد7027

2015137.57.51513.576.5137.56نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعبدهللا عبدالعال عدلى ابراهيم7028

3517.519.59122117.5110.51686.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعبدهللا على لملوم علي7029

2015159.57.51715.582.5106.56.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعبدهللا فولى سعيد محمد7030

22.51511.58111913.581.5115.56نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعثمان كامل احمد حسن7031

33171610132318.5107.51576.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعثمان كساب محمد عبداللطيف7032

2015127.57.51510721066نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعالء عبدالحليم حافظ كامل7033

2015107.57.5151070126.56.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعلى احمد حنبولى عبدالفضيل7034

3326.5171212.524.518119147.56نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعلى جمعه فؤاد عبدالوهاب7035

201510.57.57.51512.5731356نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعلى عيد عبدالحى سباق7036

27.51514.57.58.51614871376.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعلى مايز عبدالونيس محمد7037

2015137.57.51511.574.5136.55.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعمر بحر حسين محمد7038

5664.53.5810.535.51155.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعمر سالم عيد راضي7039

2815137.57.51514.585.51686.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعمر عاطف صابر مبروك7040

2015107.57.5151070116.56نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعمرو شعبان ابوبكر علي7041

201512.5117.518.512.578.51276نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعمرو صبحى محمد صالح7042

33.515.517.513.51528.519.5114.51576نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعنتر خالد ماهر محمد7043

201514.58.5816.512.578.5107.56نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعنتر ضاحى عنتر محمد7044

7.515102.54.57342.575.56نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةعيد عبدالنبى شعبان قاسم7045

3118.51810.57.51817102.5137.57نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةفؤاد اشرف حسن دياب7046

211513.59.57.5171682.51457نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةفايز اسماعيل محمد فايز7047

201510.57.57.5151373.5105.56نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةفراج عبدالعليم عبدالغنى كويس7048

2015127.57.5151678135.56نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةكريم فرج ابوبكر عبدالحميد7049

201511.5691511.5731567نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةكريم محمد حسن عبدالفضيل7050



12.58.563.54.5811461065.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةكريم محمد صابر مبروك7051

2.54.52325102465.55.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةكريم ناصر يسين معتمد7052

31.54.51025866.5واحد5.54نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةكريم هديله على جب هللا7053

2016107.57.5151273106.57نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةكمال حجازى عبدالحميد محمود7054

11153.53361045.51056نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد ابراهيم فهيم بكر7055

775.542610.536106.57نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد اشرف يوسف ابراهيم7056

8952.557.5433.5106.57نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد امين فرج امين7057

382314.55.59.51514.51052078.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد انور محمد سليمان7058

4.559.510351055.5نصف78نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد جاسر تغيان محمد7059

35241412.51022.516111.51677نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد جمعه خليفه معتمد7060

35221313.513.527191161577نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد حسن عامر محمد7061

2021105.59.51512.578.51357نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد حسن محمد محمد7062

2017107.57.51513.575.5126.57نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد خالد جمعه كريم7063

2815107.57.51510781457.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد ربيع محمد عبدالفضيل7064

251815.58.58.51714.5901567نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد زايد محمود ابوزيد7065

201510.57.57.5151373.5145.57نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد سالم محمد عببدالجواد7066

2916127.57.5151587166.58نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد سعودى محمد محمد7067

34.57.51140.5656صفر715نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد صالح يحى عبدالهادي7068

2015107.57.5151272145.56نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد عبدالصمد عبدالنبى عبدهللا7069

1015257.512.51049.5115.57نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد عبدالنعيم فؤاد السيد7070

5.56.51041.5857واحد8152نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد عدوى محمد فضل7071

201610.510.5919.512.578.5156.55نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد على سالمه عبدالمولي7072

39271615153017.5129.5187.56نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد على محمد احمد7073

571.57.5815.53.532.51355نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد عيد حويل محمود7074

2520108.57.51610.581.51575نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد فولى سنوسى حسن7075

201510117.518.51073.5136.55نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد مرضى يسين معتمد7076

2018107.5815.512.5761075نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد ناجى محمد كيالني7077

36161513122517109117.55.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمود حسن ابراهيم محمود7078

59684.512.51042.51175نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمود خلف سيد شحاته7079

282315.599.518.513.598.51475نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمود عبدالجيد محمود عبدالجيد7080

34241614.51024.516114.51976نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمود كامل محمد عبدالصمد7081

392216.515112616.5120167.56نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمود محمد عطيه مشاضي7082

28107.55واحد591.547.511.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمصطفى محمد عوض سليمان7083

2015107.57.5151070117.55.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمكين هانى مكين عبدهللا7084

51537.57.5155.543.5115.55نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةنزيه رضوان عطيه مبروك7085



2015101081810731275نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةنصر فراج نصر محمود7086

2015109.5817.51072.51275.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةهادى ممدوح سالم شامخ7087

2015107.57.51510701465نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةهشام خالد سلطان زايد7088

2615107.51017.51078.51675.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةهشام رياض سيد شحاته7089

14727.5512.51045.5145.55نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةهشام محمد مندور السيد7090

69288161043106.57نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةوجيه سيد ابوبكر عبدالحميد7091

2015107.5815.51070.5166.55نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةوليد محمد سالم ابراهيم7092

98107.5512.51049.51355نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةوليد نصر عطيه حمدي7093

2015107.57.51510701667نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةابانوب اشرف فهمى يعقوب7094

39.52919.5151530191371977نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةابانوب شربينى يسى صموئيل7095

2215107121910761877نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةابانوب صموائيل انور جرجس7096

2115107.57.5151071175.56نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةابانوب ميالد فوزى بسطا7097

169275.512.51049.51757نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةابانوب نادى فؤاد نصر7098

691.53.54.585.530655نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةابراهيم حمدى سيف ابراهيم حسن7099

2215107.57.51510721055نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةابراهيم نور الدين حسن عبدالعظيم7100

4224.526.53.5181053نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد احمد محمد احمد7101

7254.54.592.525.51455نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد حماده فؤاد ابوالوفا7102

31.526208.511.52018115.51867.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد حمدى رأفت تعلب7103

22.515117.57.5151073.5195.56نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد خالد شحاته عبدالحميد7104

2515107.57.51510751556نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد رمضان رجب عبدالوهاب7105

2015107.57.51510701875.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد رمضان سعد علي7106

10.57117.53.511544.51455.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد رمضان عسقالنى جاد7107

2415137.57.51510771376نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد صالح عبدالموجود عبدالحليم7108

30.523208.58.51714104.52086نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد عزوز عيد مجاور7109

27.515137.57.5151080.51866نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد عالء حسنى رفاعى7110

351665واحد12.5567.5310.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد عالء حمدى حسين7111

26.52055.5واحد7.5554.53.58نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد على احمد نصر7112

10.5457.52.510231.51256نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد على فاروق صادق7113

43.57.51039196.56واحدصفر20.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد عماد رمضان عبدالسالم7114

2015107.57.51510701556نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد فرحان محمد عبداللطيف7115

201355صفر564325نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد كامل احمد اسماعيل7116

3225207.57.51513.5105.51655نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد محروس عبدالرحيم محمد7117

191185واحد62.51.54صفر8نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد ابراهيم محمد7118

10.561055.510.54411685نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد احمد خلف هللا7119

2723187.5815.51598.51885نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد خلف محمد7120



32.5221910112118112.5197.55نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد طه عبدالحميد7121

3223201212.524.515.5115207.55نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد عبداللطيف على7122

12855صفر34.526.5صفر2.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد مصطفى عبدهللا احمد7123

1051043.57.51042.5955نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد مصطفى محمد صالحين7124

2017107.57.51510721755نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد هشام على على7125

311555صفر6710448نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةادهم ربيع صالح فهيم7126

2623179.51322.514.51032085نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاساف صبرى مكرم عزيز7127

2015127.57.5151173205.55نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاسحق سيد فاروق سيد7128

2015107.57.51510701655نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاسالم احمد محروس محمد7129

31242011102119115207.55.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاسالم رمضان محمد عبدالحليم7130

105114.537.5437.51455.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةاشرف ابوالبهجى محمود محمد7131

38.530201414.528.5201372056.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةالحسن اشرف حسن خليل7132

غغصفر7غصفرغغغغ7نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةالسيد قناوى عبدالعال عرب7133

2025187.57.5151290187.56نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةانس جمال نجيب عفيفى7134

2024157.5916.51388.5187.56نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةانس همام محمد همام7135

2623197.57.51515981755.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةانور اشرف انور عبدالغنى7136

22.5211889.517.513.592.5187.55.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةبدر سعد لمعى عبدالسيد7137

39.5302015153020139.51987.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةبيشوى رضا حنا جرجس7138

4.55107.57.515438.5866.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةتامر رضا حسن احمد7139

2319149.5918.51488.51867.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةتوماس سعيد فؤاد بطرس7140

403020151530201401968نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةجرجس مكرم اسحق واصف7141

32.5271411.51021.5141091856.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةجمال عبدالناصر ابراهيم محمد7142

34281815132817.5125.51586نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةجورج شريف حمدى اديب7143

201510911.520.510.5761465.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةحاتم رمضان احمد عبدالمقصود7144

39.5282015153020137.52088.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةحازم راضى سعد حسن7145

33.5151787.515.515.596.51086.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةحامد حسن حامد حسن7146

13.52108513341.51285نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةحسام الدين معتصم ممدوح السيد7147

39556واحد16765.53.59نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةحسام حسن محمد عبدالوهاب7148

37.51287.5نصف5.5610114.515.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةحسن رجب حسن احمد7149

2015108.56.51510701486.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةحسن محمود مصطفى ابوبكر7150

32251911.511.52316.5115.51558نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةحسين اشرف محمد محمد7151

20161013.512.52615871268نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةحمد ياسر محمد فاوى7152

25.5151011.5920.517.588.51466.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةحمدى ابراهيم محمد رمضان7153

40302014.514.52919.5138.51887.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةحمدى ايمن محمد عبدالرحيم7154

39.5301915153019.51381787.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةحمدى عماد حمدى محمد7155



2017137.57.51516811587.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةخالد حسنى عيد محمد7156

403020151530201401988نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةخالد محمد رمضان فاوى7157

11355صفر6نصف5.5صفرصفر5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةدسوقى خالد حسن احمد7158

40302015153020140198.57.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةرائد شرف محمد عبدالحميد7159

20151087.515.51373.51786نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةرامى رضا محروس صالح7160

2015117.58.51617791986نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةرجب جمال رجب عيد7161

11.5254481036.51686نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةرجب حجاج عبدالعظيم على7162

8.55655.510.53331956.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةرجب فرج محمد زيان7163

45634710321755.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةرضا جمال صالح امين عبدالجواد7164

8.5855صفر241.55.5صفرواحدنظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةرفعت محمود جمال محمود7165

9.51356صفر231.54.5واحد2نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةرمضان على رمضان عبدالرحمن7166

42104.53.585291355.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةرومانى حاتم ماهر مرجان7167

3.531043.57.5103413.556نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةرومانى موسى رياض شحاته7168

107.57.51510541456صفر19نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةريمون جرجس يوسف بشرى7169

35151412.58.52117.5102.5207.56.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةزهدى ابراهيم ابراهيم احمد7170

26.51511107.517.51888207.56.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةزين العابدين محمد محمود محمد7171

8.5242571334.51845نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةسعد عمر شمردن على7172

35543710301946نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةسليمان محمد صديق عامر7173

2.5564.537.510311666.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةسيد اشرف سيد على7174

2.551053812.538986نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةسيد حسن سيد عبدالرحمن7175

105.54.5103.5291446صفر5.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةشريف ربيع سيد محمد7176

2015107.57.51512721756نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةشعبان ابراهيم شعبان جوهر7177

24.52.5710201455صفرواحدنظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةشعبان احمد شعبان محمد7178

201510871515751585.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةشمس الدين سيد ابراهيم محمد7179

114107.54.51210471585.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةصابر عبدالنبى محمد حسن7180

252.57.55261355صفر11.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةصبرى محمد خلف سيد7181

231655نصف47.529.5واحد8نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةصالح عصام سعد محمد7182

13457.5411.51043.51455.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةطارق يحيى عبدالعظيم احمد7183

201510961510.570.51255نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعبدالحكيم محمد عبدالعظيم محمد7184

4.548.5415.5856صفرواحد2نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن ابوغنيمه محمد عبدهللا7185

3326187.57.51513105197.55.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن احمد جابر احمد7186

161255واحد5واحد4424نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن احمد محمد عابد7187

19.51155واحد5واحد5.5444نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن احمد محمد عبدالوهاب7188

161655صفر341.55.5صفر7.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن اشرف صقر برديس7189

24.515107.57.5151074.5137.55نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن جمال محمد شحاته7190



20151096.515.51070.5147.56نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن خلف سعد زكى7191

8.51056صفر3.525.5صفرواحد2نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن ربيع عبدالعظيم عثمان7192

84105.54.51010421655نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن رجب ابراهيم حسن7193

40292015153019.5138.52086نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن عمرو حمدى محمد7194

2215177.57.5151079197.55نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن محمد عبدالعظيم جمعه7195

40302015153020140197.56نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن محمد محمد سيف7196

123104.52.573.535.51655.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعبدهللا ابراهيم محمد حسن7197

133105.5510.51046.51856نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعبدهللا احمد محمد نجيب نصر الدين7198

2476.55.5واحد6.5364.537.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعبدهللا عاطف عباس احمد7199

38.530201514.529.5201381986.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعبدهللا محمد رمضان السيد7200

2116137.57.51510751165.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعبدالمنعم عرفه عبدالمنعم عبدالجواد7201

11.526.54.5صفر43.57.5واحدصفر3نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعبدالوارث احمد عبدالوارث سيد7202

3829.51712102216122.5177.55.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعدى سعيد عبدالجواد احمد7203

1155.57.53.511335.51085نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعزت عزت عيد ابراهيم7204

95105.58.5143411485نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعزيز رمضان عزيز شكرى7205

31271614122612112185.55.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعصام مكرم مالك صليب7206

241914.59.510.5201087.51385نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعالء ربيع غريب حسان7207

3.57.52.510321.596.56واحد4نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعلى اشرف على اسماعيل7208

74105495.535.51256نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعلى خلف على عبدالحميد7209

34151913102316107177.55.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعلى صالح على ابوالعال7210

92107.5411.53.536127.55نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعمر ابوبكر سيد عبدالعزيز7211

23.51810127191080.51075نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعمر اشرف سيد محمد حسن7212

27151610.51020.51391.5147.55.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعمر اهاب فتحى عبدالعظيم7213

322218.513.5922.518113157.56.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعمر ربيع ذكى على7214

201513.57.57.5151073.5127.55.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعمر رمضان على احمد7215

1.5صفر11.58صفر1.52.52.55واحد4نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعمر عاشور فولى خلف7216

20151269151072117.55.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعمر عثمان حسين محمد7217

261518.57.59.5171086.51985.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةفؤاد عادل فؤاد سيد7218

373019151530191351985.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةفادى اشرف وديع بولس7219

24.5145.55.5واحد923.5549نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةفادى عازر لطفى حناوى7220

25151211.59.5211083156.56نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةفادى عوض وديع ميخائيل7221

17654481.537.51456نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةفادى مجدى فايز كامل7222

نصف11463.53.575.533.575نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةفارس محمود محمد عبدالعال7223

2015107.57.51510701365نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةقاسم صفوت قاسم محمد7224

105.59.51511.551.51252صفر15نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةقناوى سيد قناوى سيد7225



128105.54.5103431252.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةكريم انور احمد كامل7226

2015107.57.51510701575نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةكريم ادهم شرقاوى حسن7227

2015107.57.51510701565نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةكريم جمال الدين صالح محمد7228

2015107.51017.51072.51465نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةكريم عيد محمد على7229

واحد725.57.5310.542985نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةكريم محمد سيد محمد7230

201510.57.57.5151070.51355نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةكريم محمد فتحى احمد7231

30261410.59.52011.5101.51885نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةكيرلس رأفت ابراهيم صبحى7232

221510.57.57.51512.5751385نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةلؤى فرجانى محمد عوض7233

2925107.5916.51393.51685نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمازن اشرف احمد محمد7234

24151097.516.512.5781685نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةماذن عبدالغنى ربيع احمد7235

14.51055صفر52232.55.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةماهر على ماهر محمد7236

26231088.516.51085.51965نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةماير مطاوع صدقى عزيز7237

106107.53.51110471569.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمايفين جوزيف يونان راوف7238

2015107.57.51510701865نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمايكل ميالد بولس زاهى7239

302815.587.515.5121011765نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد سيد بيومى7240

2024109.57.51710811265نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد طه عبدالحميد7241

395.55.538.52281151.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد محمد محمد7242

واحد41543.547.54.535106نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد حجاج صديق عبدالعظيم7243

1025.542.56.54281275نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد حسن رمضان حسن7244

1921035.58.51049.51566.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد ربيع سعد السيد7245

6.54.548.53291665.5واحد10نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد ربيع عبدالجابر بركات7246

151255نصف5.5325صفر4نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد ربيع محمد متولى7247

221555نصف852.53.52.56نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد رجب حسن احمد7248

211355صفر6533.53.57نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد رجب محمد عباس7249

104104483.535.5135.55نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد رجب محمد محمود7250

16.51262.5نصف423.53.536.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد رضا محمد امين7251

21.5853صفر851.5257نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد رمضان شحاته احمد حسانين7252

342.56.51.513.51353.5صفر2.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد رمضان محمد محمود7253

5.5544.537.52.524.51655نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد زين العابدين محمد عبدالمنعم7254

10.5532.524.5225124.52.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد سيد مصطفى محمد7255

12.5553.536.52311353.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد سيد هاشم محمد7256

19265.549.5440.51675نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد شعبان صالح سعد7257

6.52103.53.57328.51072.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد صابر محمد عبدالرحيم7258

20151110102010761575نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد صبره عبدهللا ابراهيم7259

6.535549225.51133نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد صالح ابراهيم حسن7260



18765.55.5113451562.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد صالح امين رفاعى7261

17.5357.57.5152.5431452نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد عادل عبدالمنعم عبدالمحسن7262

12565382331132.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد عادل قنديل عبدالوهاب7263

24.5151087.515.51075157.55نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد عاشور غريب حسان7264

117107.5411.51049.51655نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد عاطف ابراهيم عثمان7265

74107.53.51110421435نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد عبدالجواد بدر عبدالجواد7266

9767.54.512539123.55نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد عبدالرازق محمد احمد7267

2015107.57.5151070135.55نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد عزت ابراهيم حسن7268

583.511.51034133.55واحد6.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد على سيد احمد7269

201510871510701355نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد عماد شعبان احمد7270

201510871510701255نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد عيد سيد حسن7271

12.57107.51.591048.51355نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد فتحى جابر قطب7272

29.526179112016.51091265نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد مجدى محمد عبدالظاهر7273

71557.51.5910461255نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد محمود كمال احمد7274

28.515168.57.51610.586127.55نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد مخلوف محمد على7275

2015107.57.51510.570.51365نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد مصطفى محمد على7276

353013109.519.518.5116177.55نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد منتصر بيومى محمد7277

201510107.517.51072.51455نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد منتصر ربيع نصر الدين7278

28.520137.57.5151086.51665.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد نادى توفيق احمد7279

2015108.56.51510701455نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد ناصر محمد علي7280

11767.5310.5539.51356نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد نور الدين محمد زكى7281

2415107.57.51510741455نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد وصفى ابراهيم فتحى7282

24.515109.55.5151074.5145.55نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمود جمال صالح فرح7283

2419139.55.51512831666نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمود رمضان حامد احمد7284

342814108.518.516110.5176.56نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمود طه رمضان محمود7285

125107.51.5910461053نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمود عبدالنبى امين اسماعيل7286

201512961510721265نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمود فراج محمد عوض7287

201510871511711355نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمصطفى حسنى محمد على نايل7288

28.515118.57.51610.5811565نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمصطفى شعبان محمد فاروق7289

2015107.57.51511.571.51555.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمصطفى محمد سيد على7290

6.54.531102.55واحد105.5صفر10نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمصطفى ناصر الدين عبدالشافى محمد7291

13468.5210.51043.51052.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمصطفى هانى رجب حسن7292

2015109.55.51510701055نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمصطفى وجيه عبدالعظيم احمد7293

30.52015.513102313102157.55نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةمينا لويس ساويرس رزق هللا7294

31.51514118.519.51090167.55نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةنادر اشرف عياد مترى7295



2015148.57.5161075125.55نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةياسين عيد على عبدالحميد7296

27.515148.57.5161284.51455نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةياسين محمد رشدى احمد7297

1161082.510.5441.5146.53نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةيحيى حسن على حسن7298

27123.53واحد67.51.59واحد10نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةيوسف ابراهيم اسحق منصور7299

20151096151272146.55نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةيوسف احمد مصطفى مصطفى7300

301255واحد6.5واحد152.555.5نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةيوسف حسن عباس حسن7301

281510107.517.51080.51555نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةيوسف عادل جرجس بطرس7302

2015107.57.51510701565نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةيوسف ماهر فاروق اسكندر7303

35.51.573.521.5173.53صفر8نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةيوسف محمد عبدالفتاح ابراهيم7304

25151011.54.51610.576.51675نظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةيوسف وائل فرج ابراهيم7305

3724.518.514112519.5124.5208.57نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاروى ربيع صابر رزق7306

301515.51251718.596197.57نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاسراء احمد مصطفى محمد7307

301518.597.516.518.598.52085نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاسراء اسامه معتصم بدر7308

37261912.59.52218.5122.52075نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاسراء جمال احمد محمد7309

38.5292015153020137.5206.57.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاسراء خلف انور سويفي7310

372819.51411.525.5191291885نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاسراء على كمال احمد7311

39252014.59.52420128207.56.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاسراء محمد خيرى عرابى7312

40302014.57.52218.5130.5206.56.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاسراء محمد رشاد عز العرب7313

40302014.51327.520137.52076نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاسماء ابوبكر مصطفى عبداللطيف7314

201512.57.57.51512.575197.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاسماء احمد عبدالكريم حسن7315

351519.58.57.51614.51001875.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاسماء حماده ابراهيم احمد7316

3721.518.513.57.52119.5117.5207.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاسماء خالد جمال الدين احمد7317

362016.510.57.51819109.5206.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاسماء على محمد حسن7318

392619121123181252075نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاسماء عيد حجاج حسين7319

3720.52010.5818.518.5114.52075.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاسماء مكرم احمد عبدالعال7320

3115198.57.5161899206.55.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاصاله مومن على عبدالسميع7321

3929.52012.58.52119128.5156.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاغابى القس ايوب ممدوح اسكندر7322

4030201514.529.519.51392077نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةافنان حسن محمود سيد7323

39302015142920138196.57نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاالء رمضان بكر محمد7324

39302014152920138206.57نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاالء قذافى فاروق ادهم7325

34.51517114151899.51865نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةالشيماء بدوى يوسف عبداللطيف7326

36151910.57.51816104208.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةالشيماء رجب سالم محمد7327

31.51519.513.57.52118.5105.51885نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةام هاشم رجب دكرورى عبدالغنى7328

31.5152011.57.51918103.5188.56.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةامال عمر محمد عبدالمنعم7329

39.5252013.512.52619129.52075.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةامل يحيى خليف صديق7330



4029.52015153020139.51876نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةامنيه رضا محمد محمد جاد7331

341519.511.59.52118107.52075نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةامنيه على عاشور محمد7332

301517.59.57.51717.5971885.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاميره ربيع عبدهللا حسن7333

2215117.57.51510731565نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاميره سالمه صديق عبدالسالم7334

3930201514.529.518136.51985.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاميره شكرى بدر رزق7335

37.529201414.528.512127207.55.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةانجلينا ميالد عطيه عطا هللا7336

201512.58.5715.51275187.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةانجى محفوظ خلف حليم7337

26.5151910.5818.519981665نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةاولجا جرجس منسى اسعد7338

21.51516.57.57.51515.583.51765نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةايرينى جمال ابراهيم بباوي7339

321519.51392218106.5186.55.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةايفا رضى حلمى اسرائيل7340

36.51519.5137.520.519110.5146.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةايمان احمد فؤاد على7341

3616.52012.55.51819.5110197.56.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةايمان احمد فاروق عبدالمحسن7342

21.515197.57.5151989.5185.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةايمان اشرف كامل ابراهيم7343

3121.519.5129.521.519112.5197.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةايمان كمال الدين صالح محمد7344

37.5252011.5920.519.5122.5198.55.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةايمان مجدى فتحى على7345

33.51716.512.57.520131001875نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةايمان وحيد خالى عبدالملك7346

29.525.51614.51125.512108.5186.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةايمى اشرف ابراهيم صادق7347

15.54.534.53.582.533.51955نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةايه اشرف محمد يسن7348

4028.52015153020138.5207.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةايه شعبان مكرم شعبان7349

38.517.520151126201222085نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةايه عامر ربيع عبدالحميد7350

22151187151073147.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةايه نجاح عيسى محمد7351

4030201514.529.520139.5188.57نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةبسمله احمد رمضان فاوى7352

35.5151912.5921.518109177.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةبسمله عثمان عبدالمجيد عبدالحليم7353

39.5272014.51529.5201361986نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةبسمله عالء احمد عبدالعليم7354

25.5151713.59.5231898.5187.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةبسمه محمد رمضان حسن7355

4029.52015153020139.51977.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةبسنت مصطفى احمد حماد7356

40302015153020140196.58نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةتبارك عزات فتحى محمد محمد7357

2315167.57.51510792065نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةتقوى احمد حسن حافظ7358

22.515147.57.5151076.51655نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةتقوى رفاعى عزات علي7359

3415169.57.5171395176.55.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةتقوى محمد احمد شلقامى7360

23.515168.57.5161080.51875نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةتقى خالد مرسى اسماعيل7361

403020151530201401975نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةجلورى بهاء طلعت نعيم7362

3215179.57.51716.597.51986نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةجنه حلمى جابر حلمى7363

36.530201514.529.520136197.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةجهاد جمعه محمد عبدالعظيم7364

362920141024201291787نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةجوفانا باسم سمير شفيق7365



4026.51913.51528.5201341989نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةجوفانا جرجس سمير توفيق7366

4029.52015153019.5139198.59نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةجولى اسحق حبيب مليكه7367

403019.515153019138.5198.59نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةجولى شريف منصور نعيم7368

3624.5147.5916.517.5108.5167.59نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةجولى عصام نصحى سولاير7369

383018107.517.518.51221869نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةجولى نبيل زغلول رزق7370

38.525171413.527.518.5126.51978.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةجوليانا حليم فوزى حبيب7371

332919.51412.526.518.5126.5206.58.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةجونير جورج ناعوم وهبه7372

3529.51314.510.52519121.5197.58.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةجوى صالح نادى صالح7373

403020151530201401996.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةجوى مجدى ثابت حبيب عبدالسيد7374

2625.51110.51222.5181031877نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةجويس ايهاب فهمى صادق7375

3228.5111411.525.5181151857.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةجويسى سامح نسيم يوسف7376

3624.5131081818.5110188.59نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةجيسيكا سامى بشرى سامى7377

36.526129.51120.519114188.59نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةجينا نصحى فهيم نسيم7378

40302015153020140198.59نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةحبيبه محمد على حسن7379

403020151429201392099نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةحبيبه نبيل محمد فرج7380

2015107.57.51510701586.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةحسناء ابراهيم حمدى عبدالمحسن7381

2015107.57.51510.570.52086نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةحسناء طاهر محمد عبدالحميد7382

3024.5101412.526.519.5110.51868.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةحنان مالك مهاود عبدالمالك7383

20.5151087.515.512731266نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةحوريه فراج ابراهيم احمد7384

39.527.513141226201261867نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةداليا ابوالوفاء صدقى هارون7385

26.516147.57.5151687.5196.58نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةدعاء رضا ربيع سيد7386

22.515107.57.5151577.5166.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةدعاء طارق عبدهللا محمد7387

3015107.57.5151484197.57.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةدعاء محمد حمدى قنديل7388

2415137.57.51516831487.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةدميانه مكرم نصيف رزق7389

20151387.515.51578.51687.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةدميانه ابراهيم سمير معوض7390

3328.51610.511.52218117.5178.57.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةدميانه البرت سدراك انسى7391

2115107.57.51510711356نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةدميانه جرجس سمير اسحق7392

2015107.57.51514.574.51467.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةدميانه سعيد حكيم شاكر7393

29.520117.57.5151691.5197.57.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةدنيا عبدهللا احمد عبداللطيف7394

28.519.518107.517.518.51021987.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةدنيا محمود حمدى محمود7395

32.5211797.516.519106207.57نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةدنيا مصطفى فتحى مصطفى7396

3520.51710.59.52018.5111177.57.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةدينا وجيه سعد كامل7397

34.517.5137.57.51515.595.5177.57نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةدينا رجب نسيم طلبه7398

38.525.51914132719.5129.51889.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةدينا زيادى على زيادى7399

34.526169.51120.519116197.58.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةدينا فتحى جمال محمد7400



3415117.57.51516911877نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةدينا محمد رجب حسين7401

2018107.57.51513.576.5178.57نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرانيا احمد دسوقى حامد7402

352918.51212.524.520127198.57.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرانيا عبداللطيف محمد احمد7403

262015.57.57.51516.5931787.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرباب حامد مبروك حسن7404

231511.57.57.5151276.51487.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرحاب حامد مبروك حسن7405

251510.57.57.5151075.51785نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرحاب طه محمد عبدالمجيد7406

38151910.51121.510103.5178.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرحمه ابراهيم محمود محمود7407

39302014.513.528201371895نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرحمه اشرف عبده رمضان7408

3715191392212.5105.5178.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرحمه اشرف محى الدين حسين7409

2415157.57.51510791785نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرحمه حسن على حسن7410

37151697.516.51094.51785نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرحمه خلف رمضان عبداللطيف7411

4027201514.529.520136.5179.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرحمه سعد عباس محمد7412

2915101181910831165نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرحمه سيد اسماعيل سيد7413

3928191514.529.519134.51885نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرحمه عصام الدين يحيى عبدالوهاب7414

2915189.58.5181090178.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرحمه عيد احمد عبدالعزيز7415

371518.511.512.52415109.51795نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرحمه محمد جالل محمد7416

30151912.5921.51196.51685نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرحمه محمد رضا شحاته7417

2917.51911102110.597178.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرحمه محمد على حامد7418

4030201514.529.516135.5198.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرحمه محمد محروس محمد7419

40302014.514.52920139198.56.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرحمه ناجح محمد حافظ7420

361518811.519.51098.51855نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرحمه وائل محمد حسين7421

381518.59101912102.51895نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرشا شعبان احمد عبدالحليم7422

3924.51913.51326.5141231995نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرضوى ايمن حسين ابو بكر7423

4030201414.528.520138.51896نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرضوى حماده عبداللطيف محمد7424

382719.514.51428.520133199.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرضوى رافت احمد عبدالعظيم7425

372519.51514.529.5191301986نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرضوى سعيد نصر موسى7426

393020151530201391987نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرضوى صالح ابراهيم على7427

3525.52011102118.51201887.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرغده خفاجه محمد حلمي7428

321518.510.57.51818.51021867نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرقيه اسامه السيد محمد7429

40302014.51125.519.51351985.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرنا ابراهيم احمد عبدالموجود7430

3828.519.51310.523.514.5124188.57.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرنا احمد فاروق عبدالفضيل7431

3927.51813.51225.518.5128.51686.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرنا مجدى ميخائيل نصيف7432

3929201482218.5128.5176.57نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرنا محمد مبروك منصور7433

2919.519.510.57.51817.5103.51787نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةروان عربى رجب عبدالمعبود7434

39302015153020139198.55.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةروان عصام محمد احمد7435



393020151530201391986.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةروان عالء الدين ابراهيم محمد7436

373020151530201371886نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةروان محمد احمد حسن7437

39292012.511.52419131187.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةروان محمد عطا نادي7438

3929.52013.511.52520133.5176.55.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةروان محمود على عبدالعليم7439

403020151530201401787.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةروشان رومانى رمسيس رزق7440

4030201514.529.520139.51888.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةروضه احمد كامل محمد7441

40302014.51428.520138.5188.59.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةروضه جمعه محمد احمد7442

40302014.51529.520139.5188.59نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةرونه عصمت عبدالحميد عبدالوهاب7443

39302015153020139189.58.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةريم محمد محمود سليم7444

39302013142718134169.58نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةريهام حماده عبداللطيف محمد7445

40302015153020140189.57.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةريهام عادل حنفى كامل7446

39302015153019138189.55.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةريهام عماد حمدى عبدالعال7447

3920.52014.51125.5101151692.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةزمزم عيد فاروق عبدالحميد7448

281518.58.59.5181089.51395نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةزينب احمد محمد محمد7449

28151389171083148.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةزينب سعودى حمدى محمد7450

3929.51912.512.52519.5132188.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةزينب سيد احمد شحاته7451

3821.516117.518.513.5107.5158.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةزينب شحاته شعبان محمد7452

27.5281412.51224.520114177.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةزينب صفوت على محمد حسانين7453

30.5151511.58.52013.594178.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةزينب عبدالمحسن جمعه يونس7454

401618131023101071796.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةساره احمد حمدى ابوالفتوح7455

39302015153019138169.55.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةساره سامح سمير نصيف7456

36.528.52014142814127178.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةسامراء عالء الدين عبدالفتاح محمد7457

38.5282014152915.51311695نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةساندى عيد عطيه عطاهللا7458

3929201514.529.520137.51996نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةسعاد محمود ابوالفتح عبدالوهاب7459

383020151429201371596.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةسليفيا ابرام تودرى حنا7460

38.5302015132820136.51996.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةسما ايمن احمد عبدالعظيم7461

331518.512.59.5221098.5158.56.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةسما رضا اسماعيل عبدالوهاب7462

3929.5201513.528.517134168.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةسمر سيد فتح الباب سليمان7463

30232014.510.52514.5112.5128.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةسمر مدحت ابراهيم محمد7464

38.52919.51313.526.518.5132188.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةسها اشرف حسين قطب7465

3929.519.513.51528.520136.5198.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةسهيله محمود عبداللطيف احمد7466

392919.515153020137.51995نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةسوزان سليمان عياد سليمان7467

39302013.51528.519.51371995نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةسوسنه القس يعقوب مالك صليب7468

38.5302014.514.52920137.5199.57.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةسوميه محمد جمعه احمد7469

2015107.5815.51070.5128.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةسيمون حمدى حلمى تامر7470



2015108.51018.51174.51585نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشاهيناز اشرف جمال صديق7471

392719.515142920134.51995نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشاهيناز خيرى محمود اسماعيل7472

392820151530201371895نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشروق خالد احمد محمد7473

35.51516.514.51125.518.51111895نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشروق رمضان عبدالعزيز حسن7474

27.51510.51210221186159.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشروق سيد احمد راضى7475

24.51810981712.5821785نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشروق ياسر لملوم انور7476

261514.51213.525.516.597.51895نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشرين شعبان شحاته عبدهللا7477

2415108.510.51913.581.51895نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشمس اشرف عبدالنبى عبدالجواد7478

36.5212014.512.52719.5124188.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشهد احمد حسن عبدالجواد7479

2015107.57.51513731485نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشهد احمد عنتر احمد7480

36.52918.514.512.52719.5130.51895نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشهد ايمن عبيد حسن7481

3818.51611.51223.5181141795نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشهد خالد محمود محمد7482

351515.510.51020.5161021595.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشهد رجب عيد محمد7483

403020151530201401895نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشهد رضا زكى رمضان7484

4030201513.528.520138.51895نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشهد سيد عبدالفتاح ابراهيم7485

3929.51914.51529.520137187.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشهد شعبان جابر على7486

381618.514.512.52720119.5187.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشهد صالح حسين سنوسى7487

37.52818.514.510.52519.5128.52095نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشهد عالء سيد يوسف7488

31.5151088161284.5178.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشهد عمران حسين محمد7489

2015107.57.51510701685نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشهد عوض حسنى موسى7490

2315109.510.5201078148.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشهد عيد عيد محمد7491

38.529.52014.51529.520137.51895نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشهد محمد ابراهيم محمد7492

3929.51915142920136.51895نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشهد محمد توفيق محمد7493

13.5447.5411.55381475نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشهد محمد على حسن7494

40292014.51428.519.51371995نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشهد محمود يوسف على7495

27.51510107.517.512821885نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشهد مصطفى رمضان صادق7496

2015107.57.51512.572.51695نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشيماء خالد رجب على7497

32.5151611.57.5191597.51895نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشيماء شعبان عبدهللا فتح الباب7498

36.515101392217.51012085نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةشيماء كامل احمد ابوزيد7499

2015109.55.51517771895نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةصابرين محمود محمد حسن7500

221510.589171377.51886.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةصابرين مصطفى شعبان خلف علي7501

2015108.5816.51273.5147.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةصافيناز ايهاب سعد على7502

322517.514142818.51212086.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةصباح اشرف باخوم كامل7503

24.5151099.518.513.581.51385.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةصباح رمضان قاسم حسين7504

32.51512.513.511.525181031686نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةصفيه محمد فؤاد احمد7505



2015107.57.51510701866نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةضحى محمد فرغلى احمد7506

3829.52013.51528.5191351996نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةطيف محمد خيرى رفعت7507

3423.514.510.51020.511.51041887نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةعائشه محمد عمران مهدى عمران7508

2824.513107.517.510.593.51685نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةعبير عبدالمغنى على الريدي7509

20.5151298.517.512771685.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةعزه شعبان الطيب محمد7510

25151387.515.51078.5198.55.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةعزه عادل محمد عبدالمجيد7511

29.51517.598.517.51089.51886نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةعال رجب محمد احمد7512

40292015153019.5138.51888نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةعلياء عبدالحليم عبدالعظيم حسن7513

22.51512.58.5816.51480.51895.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةعلياء محمود عبدالوهاب سيد7514

36301713.513.52719.5129.51995نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةعليه احمد عبدالحميد عبدالجيد7515

31.515137.57.5151589.51775نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةعنان خالد رجب احمد7516

321510.510.58.5191692.51586نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةغاده ابراهيم احمد عرفه7517

341916.510.511.52218109.52087.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةغاده احمد طه عبدالجابر7518

3015108.58.51711.583.51796نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةغاده رفعت عيد فانوس7519

201510.57.57.5151070.51096.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةغاده عبداللطيف محمد عبداللطيف7520

2515108.57.51610761696نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةفاتن محمد محمد رشاد7521

2315109.57.51710751495نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةفاديه ميالد جرجس عزيز7522

39.529.520151530201391796نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةفاطمه احمد محمد حسن7523

362319.514.51327.518124188.56.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةفاطمه الزهراء اسامه محرم عبدالرحمن7524

3725.517.51513.528.518126.5166.55.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةفاطمه حاتم بدر محمد7525

241513.5119201486.5167.55.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةفاطمه خالد محمد ابوضيف7526

3829181513.528.519.51331997.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةفاطمه عبدالعظيم سليمان عبدالعظيم7527

201513.510.57.5181682.5169.56.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةفاطمه عبدالعظيم محمد عبدالعظيم7528

31.5211712102218109.51987.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةفاطمه محمد سيف عبدهللا7529

38281715132817.5128.5188.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةفاطمه محمد عبدالعظيم محمد7530

3827.518.512102214.5120.51866.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةفاطمه محمود عبدالعظيم قاسم7531

2015107.57.5151070147.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةفاطمه ممدوح احمد علي7532

211512.5128201583.51386نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةفانا ليشع مسعد يعقوب7533

37282014.514.52919.5133.51686.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةفايقه شحاته صليب عياد7534

39292015153019.5137.51897نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةفكريه سيد محمد عبدالرحمن7535

30231214.51125.518108.51597.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةفيبى عيد بسخرون ابراهيم7536

352714151328181221787.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةفيبى فرج رشدى جرجس7537

39.529.5201514.529.519137.5158.56.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةفيرينا عادل زكى عازر7538

36302015142918.5133.5178.56.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةفيرينا عماد ناجح فهيم7539

3930201514.529.520138.5168.57.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةكارن اسعد رياض ابراهيم7540



33252015153017.5125.51796.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةكارن مجدى جرجس مرجان7541

38302014.51529.520137.5177.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةكارين رضا توفيق واصف7542

403020151530201401597نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةكارين رضا عبدالملك مينا7543

39.528.520151530191371796نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةكارين مدحت انور فوزى7544

291512.511.58.5201389.5198.56.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةكرستين صفوت فايز عياد7545

39.5302015153019.51391896.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةكالرا سامى شحاته حبيب7546

39.5232013122520127.5189.55.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةلبنى حسن طه حسن7547

3019.518.5137.520.518.51071886نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةلبنى عيد محمد السيد7548

22.515128.58.5171076.5167.55.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةلمياء رضا راضى احمد7549

2115151292110.582.5157.56.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةلمياء عبدالعظيم رجب عبدالعظيم7550

3425201514.529.517125.51886.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةلورا صادق فوزى صادق7551

402820151530201381687.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةلورا نادى رشدى مرقس7552

39.528.520151429201372086.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةليلى احمد عبدالفتاح ابراهيم7553

6512.57.57.5151048.51685.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةليلى رضا صالح عبدالرحمن7554

28.5151911.57.5191899.51585.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةماجده خالد عزت حسين7555

39.525.52014.51529.519.51341985.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمادونا مايكل شارود عطيه7556

3429201111.522.518123.51965.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمارتى موسى فاروق موسى7557

201513.597.516.510751686نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمارتينا اشرف لطفى حناوى7558

372419.515153020130.51786.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمارجريت مجدى تادروس حبيب7559

36232014.51529.519.51281886.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةماريا غطاس بطرس غطاس7560

392920151530201381986.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةماريز مسعود رشدى جرجس7561

2015108.57.51610711675.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمارينا امير عايد بولس7562

4030201514.529.520139.51986.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمارينا سامى رشاد يعقوب7563

39292014.513.52819.5135.518106.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمروه شعبان محمد ابوبكر7564

20.51919.5117.518.51693.51776.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمروه عبدالاله حسنى ابراهيم7565

201510.57.57.51512.5731375.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمروه محمد حسن عثمان7566

241511.57.57.5151580.51576.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمروه محمد فولى بدوى7567

39.5302015153020139.51986.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم اكرم كامل البدرى7568

382919.515153020136.51986.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم امجد كراس فهيم7569

33.522.519.51514.529.519.5124.51876.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم امير ناسوالن شفيق7570

3825.518.513.51124.519125.51675.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم جمال احمد على7571

39251912.51123.519125.51775.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم حجاج عبدهللا ابراهيم7572

3321199.5817.518.51091775.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم رفعت فريد غبلاير7573

3015167.57.51515.591.51665.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم عربى عبدالوهاب سيد7574

31171812.51022.516104.51766نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم عالء فاروق على7575



33.51618.511.57.519171041875.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم عماد جرجس رزق7576

3522.52013.51326.5201241876.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم عمر احمد محمد7577

27.5151510.57.51817.5931975.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم فخرى رشدى عطيه7578

311519.5981719.51021785.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم كمال ناشد شفيق7579

392819.515153019.51362085.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم مجدى يوسف ابراهيم7580

3827.5201514.529.5201351076.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم محمود احمد صديق7581

38261915153019.5132.51786.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم مدحت ثابت حنا7582

201517.57.59.5171483.51786.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم مدحت يونان رؤوف7583

39301915153019.5137.51885.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم ممدوح صادق ميخائيل7584

24.518.516.51311.524.512.596.51685.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم ميالد كمال حنا7585

4029.519.5151530201391975.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم ناثان عطيه خليل7586

331519910.519.516102.51885.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم ناصر محمد علي7587

20151810112115891886.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم نصحى قسطندى جادالسيد7588

39.527.52015153019.5136.51876.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمريم نصر عطا قنديل7589

402820151530201382086.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةملك محمد ابراهيم نادى7590

36.519.5208.51018.518.51132066.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةملك محمد ابوالنور على7591

3930201515302013918105.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةملك محمد احمد راضى7592

3828.51913142719.51321865.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةملك مفضل مصطفى ابوالحسن7593

3928201113.524.520131.51975.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةملك ناصر محمد عبدالعظيم7594

321516.51012221398.51995.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمنار شعبان رجب ابراهيم7595

201510.58.58.5171476.51686نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمنار عربى عاشور حسين7596

4029.52014.51529.5201391886نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمنار محمد صالح عبدالمنعم على7597

21.515107.57.5151475.51865.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمنه هللا اسالم طلعت عبدالصمد7598

36.519.5191411.525.519119.51976نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمنه هللا ايمن عيد حسين خلف7599

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمنه هللا عادل يونس عمر7600

4028.52015153020138.5187.57.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمنه هللا عاشور نصرالدين عبداللطيف7601

331515.58111915.5981277.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمنه هللا عربى احمد ابراهيم7602

2615118.510.51916871977نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمنه حماده ماهر عبدالحميد7603

20151287.515.514.577167.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمنى نصر فؤاد نصر7604

3917181514.529.520123.51998نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمهرائيل جابر مكرم حنا7605

3628.518.514.514.52920132198.57نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمهرائيل نشأت مرتكى ايليا7606

311811.5109191594.5157.57نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمورا عصام عبدالصادق شحاته7607

38271912.51123.517.5125158.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةمى وليد نبيل خليل7608

32.528.518.511.5920.5181181896نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةميرا امجد لطفى فام7609

3929.52014.51428.519.5136.5168.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةميرا مالك فاايز كامل7610



3928.519.514142820135177.58نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةميرا ميالد فهمى حليم7611

3528.519.513142718.5128.51897نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةميرال امجد لطفى فام7612

3723161091918.5113.5178.57.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةميرنا امير بركات عدلى7613

28.51813.57.58.51616.592.51597نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةميرنا سعيد سيد عبدالصمد7614

3925.5191312.525.519128178.57نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةميرنا عماد كمال فانوس7615

3925191010.520.519.51232086.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةميرنا كمال رجب عبدالعاطى7616

393020151530201391697نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةميرنا مالك شرقاوى غرباوى7617

39.5302015153020139.5178.57.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةناتلى امجد وجيه جرجس7618

40292014.51529.519.5138198.57.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةناديه عربى محمد محمود7619

2015107.5916.51071.5176.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنانسى عماد عطا ابراهيم7620

3015.512.57.57.51512851886نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنجوى على صالح علي7621

3528.519.51313.526.519.51291885.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةندا حماده رمضان فاوى7622

393020151530201391985نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةندا رضا على محمد7623

372918.515142920133.51988.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةندا عبدالوهاب صالح عبدالوهاب7624

12.5153.555.510.5243.5157.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةندا محمد مصطفى محمد7625

2015.51087.515.510711656نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةندى ابراهيم سيد حسن7626

37291913.51427.516.51291685.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةندى احمد عرفه شلقامى7627

3327.516.5127.519.516112.5128.56.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةندى صالح مدحت صالح7628

28.5151512.51426.517.5102.5188.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةندى عربى محمد حسين7629

37291814.51428.518.51311986نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةندى محمد على عبدالرحمن7630

35291914.514.52917.5129.5178.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنرمين حنا سعيد حنا7631

38261814.51327.518.5128169.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنرمين رضا زكى عبدالمالك7632

3524.516.514122617.5119.51795نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنسرين ايمن نجيب حبيب7633

3728.51714.59.52418124.5178.55.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنسرين رومانى فوزى عزيز7634

2015101091910741685نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنشوى شوقى سعدهللا رزيق7635

3828.519.514.514.529181331795نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنشوى يحيى سعيد عبدالرحيم7636

371514.510.5818.516.5101.5145.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنعمه رجب مكرم رجب7637

3621149.5918.515.51051875نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنهال امجد رجب شحاته7638

33.52214.5128.520.515105.5187.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنهى احمد مصطفى حسين7639

13667.5512.51047.51266نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنوره جمال لطفى صالح7640

2816.510128201892.5147.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنوره حمدى ربيع عبدالمطلب7641

2015101081812751675نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنوره عبدهللا حسن عبدهللا7642

22.515101110211583.5126.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنورهان جالل عبدالرحمن نصار7643

26181212.5820.51692.5177.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنورهان حمدى ابراهيم امام7644

3526.513.511.512.524161151885نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنورهان حمدى شعبان عبدهللا7645



2015107.5815.510.5711585نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنورهان زغلول عالم محمد7646

2015108.57.51614.575.514105نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنورهان محمد جمعه عبدالصادق7647

2015107.57.5151070108.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنورهان محمد عبدالوهاب الريدي7648

2115107.57.51511.572.5197.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةنورهان مصطفى ظريف عبدالقادر7649

30.525.51914132713.5115.51665.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهاجر احمد عبدالمنعم كامل7650

38302015153020138187.57.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهاجر الحسينى احمد محمد7651

31.518127.57.5151086.5177.57نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهاجر جمعه دياب اسماعيل7652

32.515119.57.51710.5861898.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهاجر رجب على اسماعيل7653

20.51512.57.57.5151073176.57نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهاجر رمضان عبدالحميد محمد7654

202814.513.51225.5201081776نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهاجر سعد سيد احمد7655

غغ14.58غ5.55.5غغغ9نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهاجر عربى محمد طلب7656

3825191513.528.518128.51978.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهاجر عمر احمد محمد7657

40302015153020140158.58.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهاجر محمد عباس محمد7658

28.51715891710.5881666نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهاجر محمد عبدالمحسن محمد7659

2015137.57.5151073126.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهاجر مصطفى عبدالعظيم نجار7660

2015127.57.51510721275.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهاجر هانى فاروق محمود7661

27.515107.5815.51078157.56.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهاله اشرف ربيع عبدالمطلب7662

211514.59.51120.510811076نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهاله عادل حافظ محمد7663

2515157.5815.511.582147.57نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهاله فؤاد بسطا موسى7664

201511.57.57.5151071.51077نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهبه عيد احمد عيد7665

28.51512.57.57.51511.582.51287نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهبه محمد غريانى علي7666

3115149.59.51914.593.51276نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهدى احمد ابراهيم محمد7667

26.51512.55.59.51510791586نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهدى معتمد مندى محمد7668

3116137.57.5151085167.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهدير عصام محمد احمد7669

201513.57.57.5151073.5106.56.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهدير محمود عبدالحكيم حسن مفتاح7670

35.518.514.510.51222.516107157.55.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهنا احمد يوسف على بكر7671

37.5261715153019.51301876نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهناء عماد مشرقى رزيق7672

2015109.5918.511.575137.57.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهند محمد سيد عبدالموجود7673

2015101181916.580.5127.58نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهند محمد محمد زكى7674

27151013.51427.51493.5177.57.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهند محمد مصطفى عبدالرحمن7675

383020151530201381978نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةهند مدحت صابر على7676

31.521.51414.514.52917.5113.5167.57.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةوسام شاهين عمران على7677

10.54.53.58101812.549167.56.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةوسام كمال زكى رمضان7678

39272014.513.528201341987.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةوفاء احمد زيدان محمد7679

2015109142317.585.5145.57.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةوالء طارق محمد احمد7680



35.52215.5151429201221787.5نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةيارا محمد رجب رشاد7681

3629.5171514.529.520132189.57نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةياسمين رضا محمد سعيد7682

301510.51212241796.5187.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةياسمين محمد احمد عبدالحميد7683

37151613142720115206.57نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةياسمين ناجح جبريل حلمى7684

4029.518.514.514.52920137187.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةيسرا معوض ثروت رجب7685

331818.513.512.52620115.5177.56نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةيوستينا اشرف يوسف موسى7686

291515.514112520104.5176.55نظاميالشهيد مصطفى رجب العطار االعداديه للبناتمغاغةيوستينا صبرى فاروق ميخائيل7687

3825.51914.514.52920131.5207.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةابتهال احمد شمردن ابراهيم7688

3728.5201514.529.520135198.58نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاروى ماهر معروف محمد7689

27151087.515.51077.5198.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاروى محمد فتحى محمد7690

1956.57.55.513346.5168.55.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسراء ابراهيم محمد توغان7691

3728.519.512.514.527191312085.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسراء احمد طه توفيق7692

352619.512.51224.5191241985.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسراء اشرف عالم حسانين7693

38.52819.513.514.528201342096نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسراء جمال سيد على7694

202114.587.515.513841185نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسراء خيرى شحاته محمد7695

37.528.52014.514.52919134187.56.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسراء رجب عبدالعاطى محمد7696

392920141529201371996.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسراء سمير الحسينى محمد7697

39.529.519.514.514.52919136.51997.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسراء عصام مفضل خليفه7698

543.55.55.511225.51185نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسراء عمر احمد مرزوق7699

2215.513.598.517.515.5841887نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسراء كمال حسن فرحان7700

403020151530201402099.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسراء محمد عبدالجواد عبدالعزيز7701

6.54133.54.58233.51366.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسراء محمود عباس حسن7702

201510.57.57.5151070.51685.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسماء احمد على عثمان7703

2016147.57.51510751566.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسماء اسامه حسين على7704

211512.57.57.51510.574157.58نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسماء رجب ربيع رجب7705

36.5157.55.5واحد17.574.52.546.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسماء رضا بيومى عبداللطيف7706

382919.51514.529.517.5133.5147.55.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسماء زغلول مبروك ابوبكر7707

111567.5512.52.5471485.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسماء شعبان سيد محمد7708

403017151530191361885.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسماء صفوت عبدالحكم عبدالوهاب7709

3528.516.58.51321.515116.52096.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسماء عاطف شعبان محمد7710

33.528.51412.51325.514115.5187.57نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسماء عصام الدين عبدالستار نزالوي7711

30.51516.510.59.52010921996.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسماء عمر صالح محمد بدران7712

30.52319.511.51526.513.51131976نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسماء قطب سالم صاوى7713

2122181314.527.516.51051676نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاسماء نور اسماعيل حسن7714

3728.52014.51529.519.5134.5167.57نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاشرقت عبدالعال محمد عبدالعال7715



3724.52014152918128.5147.55.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاشرقت محمد احمد عبدالوهاب7716

2619.519.51311.524.517.5107156.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاصاله احمد محمد ابراهيم7717

26.51815.510.51222.515.5981186.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاصاله شعبان احمد على7718

4030201514.529.520139.52099.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةافنان ابراهيم حسين عبدالعزيز7719

31.526.518.514.51226.517.5120.5197.59.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاالء اسامه محمد محروس عبداللطيف7720

3628.5201412.526.519.5130.51755نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاالء رمضان محمد على7721

3529.52015153019.51341478.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاالء زين العابدين احمد محمد7722

352619.514132720127.5145.57نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاالء على البيومى عبدالنعيم حسن7723

37.5282014.51428.520134208.57.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاالء عيد حسن حسين7724

393020151530201392089نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاالء فريد جالل محمد7725

38.528.52014152919.5135.52088نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاالء محمد ابوالعال محمد7726

39.5302015153020139.52068نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاالء محمود سيد محمد7727

3315107.57.51510831876نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاالء مصطفى محمد احمد7728

38.52919.513.514.52816131197.56.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاالء نجدى محمود احمد7729

38302015153019137208.510نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةالزهراء محمد ابراهيم مرسى7730

393019.510132318.51301776.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةالزهراء نور الدين عبدالجيد محمد7731

31.51619.515153019116146.56.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةالهام شعبان محمد سعيد7732

32.5151610132317103.51277نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةامانى ربيع عبدهللا سعيد7733

2517.518.59.5817.514.593157.57نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةامانى شعبان احمد على7734

39302014.51529.520138.5208.58.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةامانى مصطفى محمد عابدين7735

34.5161710.51222.514.5104.51988نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةامنه حسين مصطفى ذكى7736

3929.52014.51529.518136198.57.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةامنيه احمد حلمى حسن7737

47.5167.56.5نصف141510358نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةامنيه جمال محمد احمد7738

3828201414.528.518132.51798.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةامنيه جمعه محمد علي7739

322718.514.51529.518.5125.51897.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةامنيه شريف فاروق رشاد7740

36.52717.51413.527.514122.5167.58.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةامنيه عصام عبدالحكيم على7741

39302015153020139198.59.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةامنيه عماد حافظ محمد7742

40302015153019.5139.51999.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةامنيه مؤمن مخلوف راغب7743

33.5201910112113106.51888.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةامنيه محمد حسن احمد7744

3218199.59.51914102158.58.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةامنيه محمد عبدالرحمن عبدهللا7745

26.521187.57.5151090.5178.59نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةامنيه منصور راضى حسانين7746

36.517.5201212.524.518.5117177.56.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاميره احمد محمود محمد7747

40302015142920139167.58.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاميره فالح عبدالحليم على7748

36.5282014.51428.518131177.58نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةاميره محمد سعد محمد7749

27.51515.58.57.51610841787.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةامينه رجب امين عبدالسالم7750



2015107.57.51510701276.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةانجى شعبان محمد احمد7751

2315117.57.5151074116.56.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةايمان غنام كمال نورالدين7752

31.51164واحد8.586538نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةايمان محمد حسن على7753

282617911.520.513.5105178.58.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةايمان محمد عبدالعظيم حسين7754

32161113.51326.51499.51876.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةايمان مصطفى امام محمد7755

403019151530201391587.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةايناس يعقوب اسحق ميخائيل7756

40241814.51529.519.51311887.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةايه خالد جمعه محمد7757

40302013.51528.517135.51777.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةايه خالد عبدالسميع عبدالغنى7758

38292015153019.5136.51978نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةايه خيرى ذكى زايد7759

38.53019.514.514.529201372057نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةايه سيد نبيل محمد7760

39241810.514.52519.5125.5205.57نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةايه عماد حمدى محمود7761

383019.514142820135.5186.57نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةايه محمد عبدالرحمن محمد7762

2015109.51221.51278.51176نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةايه محمد مصطفى صديق7763

37.5211512152718118.51957نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةايه محمود جمال محمود7764

36.529.5141514.529.520129.51986.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةبثينه محمد حسن محمد7765

4027181412.526.519.51311976.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةبسمله احمد شعبان محمد7766

38.529.51314152919129158.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةبسمله احمد على محمد7767

39.529.52014.51529.520138.5197.57.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةبسمله احمد ماهر حسن7768

40302015153019.5139.52077.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةبسمله اشرف عبدهللا ابراهيم7769

38.5281314.51428.519.5127.51978.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةبسمله جمعه عبدالغنى على7770

4029.519.5151530201391978.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةبسمله رضا عاشور محمد7771

38.524.5201114.525.519.51281877.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةبسمله سيد احمد ذكى7772

2615107.512.52017.588.51386.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةبسمله طارق سعد عبدالوهاب على7773

31.515107.57.5151384.51455نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةبسمله مجدى احمد السيد7774

3828.51913.51528.5201341876.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةبسمله منصور عبدالحفيظ صالح7775

2717.51187.515.515862068نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةبسمه ابراهيم رجب محمد7776

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةبسمه عربى جمال ابراهيم7777

37.53019.513.51427.519.5134207.56.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةبسنت شعبان محمد علي7778

57.51775نصف228107.59.517نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةبوسى ربيع حسين عيسى7779

27.516.51010.512.5231087167.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةثريا محمد ماهر دمرداش7780

40302015153020140197.59.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةجهاد عبدالرازق عبدالحليم عبدالعليم7781

40302015153020140188.59.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةحبيبه احمد جمال احمد7782

40302015153020140188.59.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةحبيبه احمد حماد سالم7783

38.5292015153020137.5197.59نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةحبيبه سعودى محمد احمد7784

39302015153020139197.59.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةحبيبه عصام عبدالمجيد موسى7785



4030201514.529.517.5137168.58.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةحسناء خيرى نوح احمد7786

35.530151414.528.514.5123.5207.58نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةخلود شندى احمد عبدالمطلب7787

3015107.510.5181386187.58نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةخلود محمد صديق سيد7788

38.521.517109.519.518114.5196.58نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةداليا البطل حسين محمود7789

38.5301712.51426.5191311978.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةدان محمد مصطفى على7790

40302015153020140197.57نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةدعاء احمد محروس احمد7791

2015107.57.5151070167.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةدعاء حسن رجائى عيد7792

2015107.57.5151070197.56.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةدعاء حسن عوض احمد7793

37281813.51528.519130.51897.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةدعاء حسن قرنى ابراهيم7794

34.5271210.57.51818109.51988نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةدعاء خميس عابد عبدالقادر7795

2015147.57.5151074198.57نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةدعاء صالح محمد السيد7796

2322.5107.5815.514851799نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةدعاء عربى محمد حسن عبدالحميد7797

23.517.5107.59.51714.582.51888.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةدعاء محمد محمد عبدالمقصود7798

24.520.5108.5816.51485.51576.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةدميانه رافت يو نان فلتس7799

31241010.510.52116.5102.51576.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةدميانه سمير حبيب بابونى7800

39.5302014.514.52920138.5157.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةدميانه نزيه نصحى جرجس7801

24.517.5109.51120.51284.5197.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةدنيا سيد سعد امين7802

2119.51089171279.5167.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةدنيا شريف مصطفى سويفى محمد7803

34.523.5107.51017.51297.5177.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةدنيا كمال محمد حسن7804

37.530171414.528.519.5132.51875نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةدنيا محمد احمد ابراهيم7805

2024107.57.5151483157.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةدنيا محمد احمد علي7806

20231087.515.51482.51475.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةدينا صبحى فاروق سيد7807

26.523101492317.51001786.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرانيا احمد صادق امين7808

21.525.5109.5918.51792.51687.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرانيا عصام احمد حسنى7809

2024.5109.57.51713.5851686.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرانيا محمد حمدى اسماعيل7810

31.52711.5118.519.517.5107177.57.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرانيا مختار محمد همام7811

36.5271611122317.51201778نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرحاب احمد محمد عبدالعظيم7812

33.528.51110.51222.515.51111675.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرحاب اشرف محمود احمد7813

403019.515153020139.5177.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرحاب ربيع احمد السيد7814

36.5292015153020135.51885.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرحاب عمر فتحى محمد7815

2018.5107.57.51511.575146.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرحمه احمد شحاته حسين7816

3328181312.525.515.51201795نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرحمه احمد صالح حسين7817

231511.51310.523.51083165.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرحمه اشرف شعبان محمد7818

29.51555واحد8.565.54.548.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرحمه حسن كرومل عبدالوهاب7819

3415107.511.5191088167.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرحمه حمدى محى حسين7820



48.5155.55واحد16153.55.57.513نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرحمه راضى قنديل عبدالوهاب7821

3920171312.525.516.51181885.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرحمه كرم حسين حمد على7822

3920.514.513.51427.517.51191685نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرحمه مصطفى حسين عبدالعزيز7823

3421.51310.51323.5151071785نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرحمه وليد حسن ابراهيم7824

34.52813.5107.517.511104.5177.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرضوه رجب محمد عبدالوهاب7825

211810812.520.51281.51775نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرضوى خالد مصطفى فرج7826

40302015153020140188.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرفيده حسين على حسين7827

34.51473.5صفر3151.57.57.515نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرقيه فتحى جالل حسن7828

37.528.51811.51425.519128.51675نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرقيه محمد ابراهيم السيد7829

2815109.5817.51080.5146.55.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرنا نبيل عبداللطيف بيومى7830

38.528.52015153018.5135.51887نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةروان سيد محمد توفيق7831

39.529.519.515153020138.5197.56.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةرودينا يحيى ممدوح عبدالحميد7832

3829.51715142920133.5178.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةروزلين اشرف كامل شاكر7833

33.516.5151512.527.513.51061985نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةروفيدا صالح الدين سيد معتوق7834

36.529.518.515153019133.51977.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةروفيده رجب محمد السيد7835

35.526191113.524.5161211865نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةروميساء صالح على ابوالوفا7836

28.52418.511.513.52513109186.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةريم محمد صالح محمد7837

81525.5813.51.540146.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةريموندا صبحى فاروق سيد7838

40.5106.55نصف7.5151.57.58.516نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةريهام احمد عثمان محمد7839

40302015153019.5139.5198.57.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةريهام رجب عبدالفتاح مهنى7840

32.527.517111021131111987.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةريهام شعبان محمود محمد7841

34.52619.513132617.5123.51977.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةزبيده محمود محمد جابر7842

211512118.519.51077.51577.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةزمزم اشرف محمد ابراهيم7843

24.5151712.512.52513.5951675نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةزهراء منصور فولى كامل حسن7844

37.529.518.51112.523.519.5128.5197.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةزينب احمد عيد على7845

39.529.51913.51528.519.5136197.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةزينب حجازى مصطفى محمد7846

8.572.57.5310.51.530186.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةزينب على رجب كامل7847

2817107.57.51510802075نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةزينب على محمد عبدالحميد محمد7848

2015107.57.5151070147.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةزينب عيد محمد حسن7849

24151011.510.52210811485نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةزينب محمد عاشور احمد7850

37.529.519.51513.528.518133158.55.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةسارا يونان موريس اسكندر7851

2015107.57.51510701385نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةساره رياض محروس خليل7852

34271111.510.52215.5109.51996.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةساره سيد ابراهيم سيد7853

2917107.57.51510811986.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةساره عربى زهير انور7854

23.51510117.518.510771886نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةساره محمد عيد عبدالحليم7855



36.527.515.51312.525.517.5122.51985نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةساره محمد محمد الششتاوى محمد7856

4026.516.512.512.525181262075نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةساره محمود ابراهيم صادق امين7857

2819.51498171088.51976.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةسالمه محمد محروس بيومي7858

39.528.520151429191362075نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةسالى عرفه فتحى سعيد7859

26.526.5151311.524.513.51061675نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةساندى رضا ولسن رزق7860

39.5302014.51529.5201391877.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةساندى فايز صادق جورجيوس7861

81557.57.5151.544.51455نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةسحر رضا ربيع عبدالعظيم7862

3821139.511.521101032066.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةسعاد محمد على عبدالعظيم7863

403019.514152920138.52077نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةسلمى وائل ابراهيم على7864

4030191514.529.520138.52097نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةسما احمد محمود صدقى7865

403020151328191372087نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةسما على فاروق فرج7866

402819.514152920136.51987نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةسها اشرف عدلى محمد7867

32.51615.59.57.51714951977نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةسهيله على مصطفى علي7868

342415.511.513.52518116.51977نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةسهيله محمد احمد حافظ7869

4029.52014.51529.518.5137.52087.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةسهيله محمد يحيى متولى7870

34.527.5181310.523.516119.52067.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةسهيله وائل عبدالعزيز دسوقي7871

1284.58.54.5131.5391957نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشاهندا خميس سيف السيد7872

4018201110.521.514.51142077.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشاهندا مخلوف محمد علي7873

37.51516127.519.5131011975نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشاهنده عالء موسى مصطفى7874

39.53019.5151530171361988.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشذا محمود محمد عبدالوهاب7875

37.521.510.513.51124.515.5109.51977نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشذا ياسر بيومى محمد7876

39.5302015153020139.51878نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشذى سمير حمدى حسين7877

38.5302015153019.51382085.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشذى مجدى فؤاد احمد7878

2615108.51119.51080.51676نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشروق اشرف عباس احمد7879

39.522.51811.51324.516.51211958.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشروق محمد رجب عبدالحليم7880

3621171212.524.516.51151486.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشرين حنا عدلى كامل7881

3421107.57.51513932075.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشمس حسن عبدالعزيز محمد7882

2016108.57.51610721275نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد ابراهيم جمال عبدالحليم7883

3928.52013.51528.5191351977.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد احمد حسين احمد7884

3824.5209.51221.517.5121.51975نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد احمد كمال فؤاد7885

38.52819.513.51427.517.51312075.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد احمد محمد عبدالغني7886

4030201514.529.520139.51987.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد اسامه على عويس7887

2015107.57.51510701075نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد جمال عبدالرازق حسن7888

37231611.513.525141151875.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد حجاج كمال كامل7889

37211487.515.513100.52075نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد حسام رمضان عبدالجواد7890



7.5151.54.55.5102361363.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد حسن عبدالعظيم احمد7891

38.52417.511102119.5120.51875نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد خالد احمد محمد7892

3825.517.512.51224.515.51211675نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد خالد عادل رجب محمد7893

20.515107.57.5151070.51275نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد خميس سعد ابوالعال7894

3620.5101012.522.512.5101.51886.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد رجب محمد رضوان7895

37.5302015153020137.51976نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد سمير حمدى حسين7896

40302014.514.529201392076نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد سيد زكى عبدالنعيم7897

3726.52011.51223.518.5125.52077نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد شريف مصطفى عبداللطيف7898

392919.51514.529.517.5134.52077نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد طه اسماعيل عاشور7899

30.521.5121012.522.51096.51875نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد عادل عبدالحميد حسانين7900

2015147.57.51510741155نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد عصام معتمد بخيت7901

37.519.520151530201271495نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد عالء عبدالحميد عبدالسالم7902

38241811.51425.515120.5188.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد ماجد جمال محمد7903

2716.517.510.51222.510.5941575نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد محمد رجب عبدالعظيم عبدالغنى7904

371517.55.51015.518.5103.5158.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد مصطفى حسب هللا كامل7905

4029.519.511.514.526191341185نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد ياسر طلعت توفيق7906

403019.51514.529.520139198.57نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشهد ياسر محمد احمد7907

2823138.57.51617.597.5155.55.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشيماء حسين ابوالحجاج محمد7908

32.521107.51017.514.595.51695نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشيماء رفعت صالح احمد7909

3824158122018115155.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةشيماء معتصم ممدوح السيد7910

2717.510810.518.511841479.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةضحى عمرو ممدوح عبدالحميد7911

38.5301814.514.52918133.5186.55.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةعائشه احمد كامل عبدالوهاب7912

2016107.59.51710731275نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةعبير حسن جالل توفيق7913

3618149.51120.517.5106177.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةعزه ابراهيم فايز عشماوى7914

3928.5171413.527.519.5131.5179.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةعلياء محمد حمدى محمد7915

3727191313.526.520129.5167.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةغاده جالل نفادى فرغلى7916

2215.5107.57.51517.580106.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةغاده خلف ابراهيم حسن7917

2015107.57.51511.571.51875نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةغاليه حجاج شعبان خميس7918

3426.516.512142619.5122.51685نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةفاطمه احمد فرج زكى7919

38.52916.512.514.52720131187.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةفاطمه الزهراء احمد محمد محمد7920

33.522.516.510.511.52219.5114207.57نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةفاطمه ربيع عبدالسالم سليمان7921

3820.51288.516.518.5105.51585نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةفاطمه رمضان السيد صادق7922

33.51610.5981716.593.5186.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةفاطمه عبدالرحيم شحاته عبدالرحيم7923

383018.513.514.52820134.51787نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةفاطمه عزت غالب محمد ابراهيم7924

51543361040852نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةفاطمه محمد عبدهللا احمد7925



2818107.5815.51081.51485نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةفاطمه محيى محمد عزام7926

2916107.57.51514.584.51695نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةفتحيه شحاته قياتى خلف7927

40302015153019.5139.5177.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةفوزيه عيد محمد احمد محمد7928

2016.5107.57.5151172.51275نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةفوزيه ماهر فايز يعقوب7929

35.517.5171312.525.518113.5188.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةفوزيه محمد شحاته محمد7930

383020151530191371885نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةفيوال بشرى فؤاد غطاس7931

37302015153019136208.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةكارن عماد لطفى فؤاد7932

393020151530201392085نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةكارن ميالد سليمان اسحق7933

38.52918.514.51529.520135.51875نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةكريستين رضا فكرى توفيق7934

4026.518.514.51529.520134.5177.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةكريمان حمزه محمد محمد7935

32.5231611.512.52417.5113198.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةلؤنيس فاروق اسطفانوس حنين7936

3620.5151213.525.5191161985نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةليديا فايز لبيب عويضه7937

37151910132318.5112.51775نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةماجده عاصم حلمى فؤاد7938

2015.510.57.57.51511721585نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمادونا امين صالح امين7939

3626159.5817.514.51091565نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمارلين نادى فارس بطرس7940

2015107.57.5151070176.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمارى عوض ايوب ميخائيل7941

33.515137.57.51510.5871755نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةماريا مالك حنا باسليوس7942

37.526.519.515153019.51331865نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمارينا اشرف شكر شكرهللا7943

2027.5127.51118.51088176.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمارينا سامى حبيب بانوى7944

38.5302014.51529.519.5137.5196.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمارينا سعيد عياد غالى7945

39.5302015153018.5138207.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمارينا سمير حلمى فهيم7946

38.5302015153020138.5198.57.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمارينا صموئيل سيحه عزيز7947

39302015153019.5138.5208.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمارينا فرج ثابت برسوم7948

39.529.52014.51529.519137.5188.56.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمروه احمد محمد على7949

38.5302014.51529.5201381687نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمروه اسامه محمد محمد7950

2115148101813.581.51685.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمروه محمود محمد عبدالمنعم7951

34.516.514.510.511.52217104.51796نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريان كامل رزق خليل7952

37.52816.511132416122169.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم احمد عبدالحكيم صادق7953

26.51611.59.57.51711.582.5107.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم احمد على عويس7954

36.525.51912.512.52518124188.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم احمد فريد احمد7955

27.518.515.5991816.596157.55.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم جمال شحاته ذكى7956

281813.51211231597.51785.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم حسن سعد حسين7957

362619.514.514.52919129.5179.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم حماده شعبان عبدالعظيم7958

38292015153020137189.57نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم حمدى جمعه عبدالرسول7959

7.5155.57.57.5153461372.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم خلف شفيق شكري7960



48179.52.5واحد14.56.5107.58.516نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم رضا شحاته ابراهيم7961

3618.513.57.512.52010981985نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم رمضان جمعه عبدالعظيم7962

403020151530191391798نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم صبرى عبدالوهاب محمد7963

3020.51511.51223.512.5101.5139.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم صالح عيد حسين7964

261511.58.59.51812.5831875نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم عاطف زكى بباوي7965

3828.51713132616125.51796نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم عماد صبحى توفيق7966

33.52716.5121325101121896نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم فؤاد ناشد فؤاد7967

33201610.510.52116.5106.51186.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم محمد نجيب حجازى حافظ7968

2515107.57.51513781385نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم محمود على طه7969

35.527.51812.511.52417122147.57نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم مدحت بركات بطرس7970

20.51515.57.5815.51177.51477.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم مالك بطرس فرج7971

2015107.57.5151070145.57نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم ممدوح عياد اسكندر7972

34.5191011.51324.519.5107.51576.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم نادى عبدالمحسن عبدالقادر7973

3726.519.513.511.52519.5127.5168.58.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم نصر سعيد عبدالحكم7974

201512.57.57.5151072.5146.56.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمريم يوسف بشرى ابراهيم7975

201510691510701595نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةملك احمد رمضان فؤاد7976

986.544.58.51.533.5765نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةملك جالل السيد حسن7977

403019.515153020139.51888.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةملك ساهر عبدالحميد السيد7978

201510.57.57.5151070.5106.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةملك سليم حمدى عبدالعظيم7979

21.515107.57.5151071.51075.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةملك سيد احمد محمد7980

37.529.52014.51529.520136.51887نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةملك عادل عبدالحكم حسن7981

37.528.51915142919.5133.5198.57نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةملك مدحت حمدى حسين7982

38.529.52015153020138208.56.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةملك معتصم راضى عبدهللا7983

321816.512.510.52319.5109168.56.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنار انور محمد على7984

2016191110211591158.59نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنار بسيونى محمد طلب7985

33.5281912132516121.5147.57نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنار عبدالحليم عبدالحميد احمد7986

2015107.57.5151070126.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنار عيد عبدهللا عبدالقادر7987

321514.511132412.5981885نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنار متولى شكرى محمد7988

38.527.519.511.51223.519128155.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنار محمود احمد محمود7989

37.524.519.51110.521.517120157.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنار يحيى محمود عبدالقادر7990

غواحد107.5714.5335.57غ8نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنه اسماعيل ابوزيد ابراهيم7991

39.53019.5151530201391775.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنه هللا احمد ممدوح محمد7992

38.52619.514.513.528191311455.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنه هللا سعيد محمد احمد7993

36.52218.51313.526.520123.51785.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنه هللا شعبان امين ابوالعال7994

382519141327181271885نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنه هللا عبدالعظيم احمد محمد7995



382518.512.512.52518124.51785نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنه هللا عالء رجب انور7996

22.515107.57.5151072.5186.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنه هللا كمال عيسى نوح7997

201513.589.517.512.578.51075نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنه هللا محمد عبدالرحمن عبدالفتاح7998

89107.55.513444932.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنه حمدان محمد احمد7999

3925.52014.51428.5201331785نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنه رضا حسن على8000

39282014.514.529201362075نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنه سعيد انور عبدالحليم8001

231912.57.59.5171283.52075نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنه طارق احمد شعبان8002

35.5211813.51326.5151161965نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنه عالء نادى فراج8003

34.524191512.527.5181231965نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنه محمد فرج محمد8004

35161914.51428.519117.5197.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنه مصطفى شعبان صبره8005

2016.511.597.516.510.5752065نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنه وليد عيد حسن8006

2015148.57.5161176196.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنى عبدالنبى عاشور موسى محمد8007

3627.52013.51427.5201311975نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمنى محمد عادل طه عبدالجابر8008

2015159.5918.511.5801965نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمها ابراهيم محمد حسين8009

37.530201512.527.518.5133.52087.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمها عربى شعبان عبدالعظيم عثمان8010

36.525.51815132818.5126.51776نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمهرائيل ايهاب ميخائيل عبدالشهيد8011

3223.51713.51427.519119135.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمورا رزق بولص صليب8012

201513.51010201078.5206.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمى جمال محمد احمد8013

26.51511.588161079195.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمى حجاج خلف عبدالفتاح8014

3728.52015153019134.52075نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمى عرفه نبيل امين8015

29.51517.510.51020.514.597195.56.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمى عالء صالح محمد8016

21.51511.57.57.51510732065نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةمياده سيد محمد عباس8017

20151088.516.51071.5195.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةميار جمعه حمدى حسن8018

35.529.52015153019.5134.51875نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةميرا اشرف عبدهللا شاكر8019

2015108.58.51710721555نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةميرفت سالمه عبدالمالك جرجس8020

2618.51912102215100.51875نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةميرى ماهر خليل اسكندر8021

2819.519.511.51021.517105.5185.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةناديه عيد خيرى حبيب8022

38.5161510.58.51913101.5127.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنانسى مرزوق يعقوب ذكرى8023

32232012.511.52418.5117.51655.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنانسى نادى فايز رزق8024

25.519161091912.5921575نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنانسى نجاح سيف شحاته8025

2015107.57.51510701875نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنجالء احمد امبابى محمد8026

85.510.55.54.51010441955نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنجالء ياسر حمدى نادى8027

2015107.57.51510702055نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةندا دسوقى احمد معوض8028

201510.57.58.5161071.51975.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةندا سيد حسين محمد8029

363018.51213.525.5181282055نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةندا على طلعت بدر8030



29.515181292110.5942085نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةندى احمد رجب صديق8031

3017.515.512.510.52312.598.52085نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةندى احمد رمضان محمود8032

31151812.59.5221298207.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةندى على سيف ابراهيم حسن8033

201511.57.57.5151071.51985نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةندى محمد ابراهيم على8034

36.529.5201414.528.520134.52085نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةندى محمد سيد مختار8035

36.5261913.51427.519.5128.5207.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةندى محمد محمد عثمان8036

31.521.516111021101001566نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنرمين ناثان هارون منقريوس8037

322618119.520.510106.51667.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنرمين وجدى ناشد فواد8038

3929.519.514.51428.520136.52087نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنسائم احمد عبدالفتاح احمد8039

15.571084.512.52471873نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنسمه مصطفى مرسى عبدالجواد8040

2721.5149.58.5181090.52055نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنعمه اشرف حمدى فهيم8041

35.52519.514142819.5127.52065نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنها عبدالسالم ابراهيم محمد8042

3629.519.514.514.529201342055نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنهله عزمى محمد محمد فخرى8043

33292013.51326.519127.52065نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنهى عبدالحكيم جمال محمود8044

31.521.52011.59.521181122056نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنور الهدى حجاج محمد عباس8045

251518.596151083.52055نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنورا عصام فهمى ابراهيم8046

30.5302014152919.5129196.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنوران حسنى عبدالعزيز عبدالرحيم8047

32171987.515.51093.5205.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنوره عبدالعزيز احمد عبدالعزيز محمد8048

3629.52014.51327.518.5131.52075نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنوره عماد حمدى محمد8049

3529.517.514.514.529161271975نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنورهان رمضان ادهم منسى8050

262211.5118.519.510891975نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنورهان محمد شعبان محمد8051

2015107.5916.51071.5198.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنورهان محمود سيد عكوش8052

39.527.51913.514.52818.5132.5198.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنورهان محمود عبدالمنعم متولى8053

3825.511.5128.520.517.5113168.55.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنورهان مفتاح احمد مفتاح8054

382914117.518.514.5114168.55.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنيره احمد راضى على8055

3929.52015153020138.5198.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنيره صبحى عبداللطيف محمد8056

3828.519.51514.529.520135.51296.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةنيفين عماد ابراهيم برسوم8057

3829.52013.51427.519134198.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهاجر احمد على محمد عبدالجواد8058

37.526.519.51413.527.517.5128.51885.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهاجر اسامه محمد عبدالصمد قاسم8059

39.527.518.51414.528.519.5133.51786نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهاجر طه عبدالحميد عبدهللا8060

3926.517.512.51123.515121.5168.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهاجر عادل كمال عبدالعظيم8061

35.52218.512.513.52619.5121.5158.55.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهاجر عرفه ابراهيم عبدالعظيم8062

2815141310231090168.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهاجر عيد احمد محمد8063

4029.5191414.528.518135178.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهاجر محسن محمد عبدالمحسن8064

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهاجر محمد فرج رجب8065



39302015153019.5138.51785نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهاجر محمود عبدهللا ابراهيم8066

29151012.51325.51089.51786.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهاجر مصطفى شعبان صبره8067

3928.5171513.528.519.5132.51986نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهاجر هانى صابر فتح الباب على8068

3625.516.511.59.52110109198.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهاجر وردانى حسن محمد8069

91557.5714.5245.5136.56نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهاجر ياسر عيد جمعه8070

2015107.57.51510701255نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهاله على محمود على8071

32.520107.5815.510882065نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهبه حامد دياب غانم8072

39.5302014.51529.519.5138.5178.57نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهدى محمد عبدهللا محمد8073

2015107.57.51510701085نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهدير عبدهللا حسن احمد8074

3529201313.526.516126.5168.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهدير عمرو حسين حسن8075

38.52918.512.512.52519130158.56.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهدير محمد حمدى حسين8076

3015107.57.51510801385نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهدير مصطفى صديق سيد8077

2815107.5815.51078.5158.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهناء حسين ماهر محمد8078

2015107.57.51510701285نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهناء سيد احمد سيد8079

2015107.57.5151070108.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهند حجاج يونس محمد8080

3420.514.57.57.5151094188.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهند محمد محمد عبدالوهاب8081

40302015153020140198.57نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهيا احمد عبدالمنعم عمر8082

38.529201514.529.520137158.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةهيا مؤمن عزام على8083

3016.5167.57.5151087.5178.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةورده ابراهيم مبروك ابوبكر8084

24151396.515.51077.51595نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةورده رمضان سيد توفيق8085

4029.52015153019.51391999.5نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةوسام عالء الدين ابراهيم حماد8086

36.516.517.512112312.51061385نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةوفاء عربى عبدالرحمن عبدالعزيز8087

341911.511.51122.514.5101.5188.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةوالء رمضان محمد عبدالجواد8088

30201710.5919.514.51011685نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةوالء عبدالنبى حسن محمود8089

3829.52014142820135.51985نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةيارا هشام احمد محمد8090

3727.5201312.525.520130185.55نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةياسمين عالء زكى ناجي8091

3828.52014.51529.519.5135.5208.58نظاميام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةياسمين محمد احمد على8092

402720151530201371686نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةابانوب ابرام نجيب جيد8093

38.5282015153020136.51998نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةابراهيم احمد خيرت احمد8094

392619.515153019133.51896.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةابو بكر احمد مصطفى رمضان عبداللطيف8095

281517.51212241094.5207.56نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةابو بكر محمد ابوبكر عبدالمجيد8096

4030201514.529.518.5138207.55.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد ابوالعال صادق ابوالعال8097

3527.519.514.59.524101161885نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد احمد محمود محمد8098

35.5201611.51021.5101031995نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد اسامه عيد محمد على8099

39.529.519151328191352095.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد اشرف عبدالعظيم على8100



35.5302015132816.5130187.57نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد ايمن احمد مكى8101

39302014.51529.518.5137199.58نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد حسام احمد عبدالكريم8102

38.5302015153020138.5207.57.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد حسن رشدى شافعى8103

36.5251912.51022.5181212088نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد حسن عبدالستار حافظ8104

331518109.519.513.5991977.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد حسن مصطفى مصطفى8105

3630201513.528.520134.5197.57نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد رجائى محمد محمد8106

3930191412.526.514.5129197.57.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد رجب شعبان محمد8107

3726191312.525.512.51202077.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد رمضان اسماعيل عاشور8108

39.5302014.51529.519138209.55نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد رمضان عبدالمحسن بالل8109

40281914152915131198.55.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد سعيد احمد عبدالوهاب8110

37.5261814.512.52715.51241965نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد طارق حسين ذكى8111

35.528191392216.5121207.56نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد عادل سيد تونى8112

362618121123151182075نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد عادل عبدالحفيظ احمد8113

3426191011.521.514.5115185.55نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد عبدالمنعم عبدالطيف احمد8114

39.522191110.521.513.5115.51985نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد عثمان يحيى جمعه8115

32.5262012.51426.516.5121.5197.55نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد عربى عبدهللا سيد8116

38.5291914.51428.518.5133.5208.55نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد عربى على محمد8117

3930201514.529.519137.52075نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد عالء ابراهيم احمد8118

3930201413.527.519135.52075نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد عالء سعد عبدالوهاب8119

39.5302014.51428.5201381875نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد فضل عبدالحميد عبدالغنى8120

2920187.5916.518101.51855نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد محمد جياب ابوضيف8121

36221813.513.527191221965نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد محمد رمضان شعبان8122

37292012.51022.518126.5177.55نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد محمد سعد سعيد8123

35151913.51124.519.51131885نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد محمد عيد حسن8124

36261911.514.526171241985.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد معتز زين العابدين محمد8125

31.5241813.51326.5161161895نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد ناصر يوسف الشيمي8126

3830191514.529.519135.5208.55نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد نزيه خلف حسان محمد8127

3929201514.529.519.5137208.55نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد وائل احمد سمير شحاته8128

37.529201514.529.519.5135.52076نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاحمد ياسر جمعه شحاته8129

38302015153020138198.58.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةادهم ياسر احمد احمد عبدالبارى8130

38.5302015153020138.51795نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةارميا ميالد شوقى بشرى8131

362519131225181231885نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاسامه جمال على محمود8132

36.51618147.521.517109178.55نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاسامه سعيد كامل حسين8133

36.5242014.513.52817125.51588.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاسالم محمد حسن عبدالمجيد8134

35.5232014.51226.517.5122.5155.58.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاسالم محمد قطب علي8135



37162014122620119167.55نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاسالم محمد نجيب محمد8136

27202013.5922.514.5104177.55نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاسالم مصطفى حمدى محمد8137

38.5292015122718.5133197.55نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةاشرف مسعود محمد حسن8138

33.52218981716106.51465نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةالبدرى فرج عبدالمنعم احمد8139

3828201514.529.519.5135187.56.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةالحسن محمد احمد محمد8140

35.527201511.526.519.5128.51776نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةالحسين محمد احمد محمد8141

38.5222014.514.52918.5128157.58.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةالسيد جمال سيد عبدالعزيز8142

201513147.521.516.5861556.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةالمعتز باهلل رجب عزات احمد8143

38.530201514.529.520138198.58.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةالمعتز باهلل كامل عبدالتواب كامل8144

37.5302014.514.52920136.51787.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةامير جمال مهاود نصير8145

38302014.51428.520136.5207.58.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةانس عبدالمنعم رياض خالف8146

38.530201414.528.518.5135.5168.56.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةانس محمد سيد عبدالفتاح ابوزيد8147

37.5302014.51529.519.5136.5187.56.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةايهاب صادق فوزى صادق8148

35.525201282018.5119206.56.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةباسل خالد يوسف حاتم8149

36.5221913.57.52119117.51765نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةباسم طلعت مؤمن محمد8150

3630201413.527.520133.5176.57نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةبساده ناجى توفيق معوض8151

39.530201513.528.520138187.510نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةبسام عاطف رشدى فرج8152

37.530201514.529.5201372078نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةبسام عمر ابراهيم احمد8153

3729201111.522.518.5127188.57.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةبطرس فايق وهبه كامل8154

34252014.513.528151221886نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةبالل على عويس علي8155

31.515201382117104.5206.56.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةبالل غريب عبدعبدالغنى8156

30.5222010.57.51816.51071877نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةبيتر كورلس عدلى طوبيا8157

2315197.57.51515871876نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةبيشوى رزق هللا بشاره زكى8158

29.521209.5918.516105178.55.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةبيشوى هانى حبيب حبيب8159

37261913122514.5121.51786نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةجاسر احمد عبدالعال احمد8160

34281914.51327.518.5127176.55.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةجورج عماد محروس حكيم8161

40302015153020140178.55.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةجورج ماهر امين ساويرس8162

35.5292013.51225.519.5129.51876.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةجورج ماهر حنا دوس8163

34.529201410.524.519.5127.51978.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةحازم عبدالعظيم رجب عبدالعظيم8164

35282013.512.52617.5126.51687.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةحازم على طه على8165

27242013.511.52517.5113.51978.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةحازم وائل قرنى عبدالمحسن8166

31.5152097.516.513961768.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةحسام احمد ابراهيم محمد8167

37.5222013.51427.5171241786.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةحسام محمد شعبان صبري8168

2620201091916.5101.5197.57.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةحسن احمد رمضان عبدهللا8169

36262012102216120197.57.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةحسن حمدى محمد حسن حسين8170



35.5232012.512.52517.51211986نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةحسن محمد حسن ابراهيم8171

281520107.517.51797.5197.56.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةحسين موسى رمضان محمد8172

22.5151998.517.51185196.57.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةحماده ابراهيم رجب اساعيل8173

281520128.520.513.5971967.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةحماده محمد مفتاح عبدالوهاب8174

40292015153020139186.57نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةحمدى وليد احمد محمد8175

302020129.521.519110.5166.56.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةخالد عبدالقادر عبدالمحسن عبدالقادر8176

39302014.51529.520138.52077نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةخالد على شحاته محمد8177

39.530201514.529.5201391987نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةخالد مدحت محمد معبد8178

39262015142918.5132.5207.57نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةديفيد باسم نصحى نصيف8179

3528201514.529.520132.5206.57.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةديفيد نشأت عبدهللا اسحق8180

37282014.511.526201311978نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةرضا رجب حجازى حافظ8181

36.5152012.59.52218.5112175.56نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةرضا محمد مصطفى شعبان8182

33.5242014122620123.5177.58نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةروبرت رودلف عادل جرجس8183

3017201382115103188.55.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةروحيم محمد ابراهيم مبارك8184

38302015153020138186.55نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةزياد احمد على شحاته8185

36.5292014.51226.5201321986نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةزياد خالد مختار عبدالجواد8186

36272014.51529.520132.51977نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةزياد عماد احمد محمد8187

39.5302014.514.52920138.51885.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةزياد محمد سعيد توفيق8188

34.5272014.511.52615.51232098.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةستيفن مسعد شفيق شاكر8189

362520151328171261995.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةسراج الدين عالء عاطف توفيق8190

403020151530201401786نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةسيد حجاج طه عبدالرحيم8191

33271914152917.5125.5167.55.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةشريف ياسر محمد سيد8192

27.523177.5815.510.593.51575نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةشنوده نصحى حنا وهبه8193

2015177.57.51510771885نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةشهاب خالد فتحى صالح8194

3015147.57.51510842085.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةصبحى خالد صبحى احمد8195

32.529198.57.51613109.52088.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةصالح حماده صالح راضى8196

2820197.57.5151092197.55.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةصالح عالء الدين صالح ابراهيم8197

27252010.55.51610.598.51955.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةصالح محسن انور محمد8198

26152097.516.510.5881956نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةصالح محمد صالح حسن8199

34.5282011.513.52517124.5196.55نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةصالح محمود رجب صادق8200

29261811.510.52214.5109.51585.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةصموئيل سامى حبيب حبيب8201

36.522171310.523.5161151776.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةصموئيل لوقا اليشع نجيب8202

31.5241813.51124.512.5110.51587نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةصموئيل مالك ابراهيم رزق هللا8203

34.5301912.51325.515.5124.51787نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةصموئيل ممدوح عبدالمسيح بطرس8204

35191710.5919.513103.51775نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةطارق نور محمد فوزى حسين8205



35.5302014.51428.519133177.59.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةطاهر محمود على محمد8206

342720121224111161875.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعاصم حسين محمد حسين هريدى8207

32.5271711122313.51131886.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالرحمن ابراهيم حسن ابراهيم8208

38.53019.51413.527.519134.51897.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالرحمن احمد فتحى جمعه8209

36271811.51425.514.51211766نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالرحمن اسامه محمد محمود8210

352819.514142818.51291786نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالرحمن اسامه مصطفى شوقى احمد8211

312819.5137.520.516.5115.51585.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالرحمن حجاج شحاته عبدالباسط8212

33291812.51022.513115.51786نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالرحمن سيد على حسن8213

31.5271810112113.5111187.55.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالرحمن سيد كامل عبدالوهاب8214

341816891712971755نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالرحمن عاطف فريد مقرب8215

34.5261813.511.52511.5115178.57.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالرحمن عبدهللا ابراهيم عبدهللا8216

34.5281212.511.52415113.51786نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالرحمن عبدالنبى محمود اسماعيل8217

3729141412.526.515.51221787نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالرحمن عزمى عبدالخالق محمد بيومى8218

37.5261411.51324.515.5117.5137.58نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالرحمن على عبدالحليم على8219

39.5282014.51428.517133167.58.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالرحمن لملوم عزوز جوده8220

31231512.510.523181101686.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالرحمن محمد جمعه شحاته8221

35291913.513.52716.5126.5157.55نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالرحمن محمد حسن محمد8222

34301812.59.52218.5122.51588نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالرحمن محمد محمود عبدالسميع8223

3630191214.526.518.5130158.55.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالرحمن مسعود محمد حسن8224

31.520178.57.51613.5981785.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالرحمن هالل صالح هالل8225

33.5281713.51326.515.5120.51485نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالعزيز مجدى محمد عبدالرازق8226

38.528151313.526.514.5122.51675نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالعزيز محمد عبدالحكيم صادق8227

383019.51492316126.5187.55نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالعزيز محمود عبدالعزيز مهران8228

33.529181412.526.5181251875نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدهللا ابراهيم حسين محمد8229

32291714.513.528161221885نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدهللا احمد حسن حسين8230

36.5302013.51427.518.5132.51685.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدهللا ايمن عبدهللا معتوق8231

36261812.511.524141181895.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدهللا ربيع سيد حسن8232

39.5302015153019.51391687.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدهللا محمد خفاجه عثمان8233

29.51919.51012.522.511.5102137.55نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدهللا محمد عبدهللا محمد ابراهيم8234

37192013.51225.519.51211995نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدهللا محمد فتحى ماضي8235

38.5231914.511.52618124.51285نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدهللا محمد محمد ابراهيم8236

36.5282014.51428.519.5132.51785.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدهللا محمود محمد محمد حسن8237

35212014.51428.518.51231585نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالمجيد سيف النصر عبدالمجيد موسى8238

33221913.514.52818.5120.51485نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالنعيم امين عبدالنعيم عفيفى8239

403020151530201401986.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعبدالوهاب محمد خفاجه عثمان8240



34.52819.51313.526.518.51271685نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعدلى ايهاب عدلى عبدهللا8241

402220137.520.517.51201788نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعربى ياسر حيدر راضى8242

3930201514.529.520138.5157.58نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعز الدين اشرف محمد سالم8243

38.5302014.514.52917.51351587.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعالء رضا حسن على8244

26161911.512.52416.5101.51787.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعلى حمدى على محمد8245

28.518181213251099.51987.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعلى خالد فتحى محمد8246

40282015153019.5137.51485.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعلى محمد بدوى محمد8247

35.52519.514.513.52820128177.56نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعلى مصطفى مكرم عبداللطيف8248

372619.514122619.5128167.56نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعمار احمد عبدالمحسن سالم8249

39282015153020137177.56نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعمر احمد عبدالصمد حسن8250

37282014.51529.520134.5176.57نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعمر خلف فتحى نجيب8251

38252014.514.52919.5131.52088.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعمر خميس كامل عبدالعال عوض8252

36.5262013.511.52514.51221797نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعمر عامر على محمد8253

3827201313.526.517.51291786نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعمر عصام محمد عبدالعظيم8254

3318191012.522.510102.51967نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعمرو خالد شحاته جاد المولى8255

40302014152919.5138.52087نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعمرو خالد محمد على8256

40302015153020140209.57نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةعمرو سيد سعد مهدى8257

40302014.51529.520139.51997نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةفؤاد احمد حسنى سعيد8258

40302013.514.52819.5137.51687.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةفادى صفوت رشدى شحاته8259

31.5162011.513.52519111.5177.57.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةفادى عماد جرجس شفيق8260

35.5151910.511.52214105.5156.57.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةفادى مجدى ثابت يعقوب8261

3915179101912.5102.51787.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةفوزى عبدالوهاب كامل عبدالوهاب8262

403020151530201401988.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةفيصل خالد محمد احمد8263

40292015153019.5138.51687.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةفيلوباتير ابرام سمير شهاد8264

40242014.514.529181311467نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةكريم احمد حجاج اسماعيل8265

40302015153019.5139.51987.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةكريم اسامه احمد محمد8266

382919.513.512.52618130.51667نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةكريم رمضان ابراهيم احمد8267

40302014152920139187.56.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةكريم محمد صالح عبدالوهاب8268

31.5181812.51527.514109187.57نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةكيرلس جرجس صبحى عياد8269

39302015153019.5138.51677نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةكيرلس عيد محروس قلينى8270

35.5302014.513.52817130.5166.57نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةكيرلس مدحت عدلى طوبيا8271

37241810.51222.513.51151787نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةكيرلس مدحت فؤاد اسحق8272

29291713.51124.512111.51375نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةكيرلس يوسف مشيل سام8273

31.52219117.518.5121031785نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمؤمن محمود محمد ابوبكر8274

3830201313.526.518132.51888.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةماذن محمد حمدى صادق8275



403020151530201401788نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمارتن امير كريم بطرس8276

35.53019.5131427201321785نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمارك عزيز فايز عزيز8277

38302012.513.52616.5130.51775.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةماريو مجدى عزيز اسحق8278

39.5302015153020139.51986نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمازن جمال كمال على8279

393018151025201321896.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمازن عبدالرازق على الريدى8280

4030201314.527.519.51371688.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمازن مدحت حسنى محمد8281

4030201514.529.518.51381585نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةماير ناثان كامل ايوب8282

372119.51091915111.51985نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد ابراهيم سمير احمد8283

382520141529201321975نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد ابوالمجد حزين محمد8284

383020151429191361786.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد احمد سلطان عبدالعظيم8285

37.5301912.512.52517.51291788نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد احمد عبدالعظيم شحاته8286

312518121022141101666نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد احمد فايز عبدالعظيم8287

403020151530201401887.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد احمد محمد يونس شحاته8288

36.53019.511.58.52017.5123.51587.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد اسامه محمد عبدالصمد8289

30.524207.57.51517.5107127.55.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد اشرف محمد عبدالعظيم8290

38.5302014142818.5135177.56.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد ايمن ضاحى سيد8291

40272011.513.52518.5130.51686.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد جمال كامل صالح8292

38.5292011.51223.518.5129.51788.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد حسن صابر عبدالرحمن8293

30.5302013.51326.517.5124.51588.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد حفناوى كامل السيد8294

371519.5981717105.52088.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد حماده محمد نادى8295

403019.51414.528.5201381988.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد رجب عايد دسوقى8296

38.5242013.513.52718.5128197.58.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد رضا محمد صديق8297

28.515207.58.51610.590166.56.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد سيد احمد محمد8298

36162012.51325.517.5115197.57.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد سيد عبدالوهاب محمد8299

40302015153020140197.57.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد شادى السيدمحمدمكين محمد8300

34.519208.5917.513104167.59.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد شحاته محمود شحاته8301

39.527.52014152920136187.59.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد شعبان سيد عبدالعزيز محمد8302

3823.5209.51322.5191231778.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد صفتى محمد محمد8303

32.523.52014142818122177.58نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد صالح شاه بور محمد8304

39.5302015153019.51391889نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد طارق مصطفى على منصور8305

2618.517.5109.519.513.5951988.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد عادل عبدهللا محمد8306

39.5292015153020138.51885.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد عادل محمد السيد8307

32272012.51426.517.5123187.59نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد عاطف ربيع محمد8308

38.5302014.51529.520138198.58نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد عبدالرحيم عبدالراضى سليمان8309

202119.56121815.594146.56نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد عبدالرحيم محمد عبدالقادر8310



39.523.5201514.529.520132.5178.59نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد عبدالعال حمدى عبدالعال8311

3526.519.5101525191251888.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد عبداللطيف حمدى عبداللطيف8312

2926.519.512.51224.512111.51986.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد عبدالوهاب عبدالحميد محمد8313

3722.519.514.51529.519127.51477نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد عصام محمد توفيق8314

2715198.514.52311951488.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد عالء رشاد عزالعرب8315

3422.5201412.526.5151181778نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد عالءالدين محمد فوزى ابراهيم8316

20151410.5515.51276.51788نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد عيد عبدالغفار ابراهيم8317

32.523.520141125111121689.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد محمد عبدالوهاب عبدالعظيم8318

38.5282015142920135.51889نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد محمود حسن هارون8319

39.530201514.529.5201391989نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد محمود عبدالحفيظ صالح8320

3526.51914102417.51221789نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد معوض احمد مفتاح8321

362319.514122614.51191688.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد مهدى لطفى توفيق8322

4029.52015153020139.51288.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد وائل احمد محمد8323

8.51.549.51786.5واحد20.59107.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد ياسر خيرى صالحين8324

331518.51211.523.514.5104.51987.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمد يحيى عوض عبدالعظيم8325

2816.516118191089.51679.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمود احمد احمد محمد8326

40302014.514.529201391999.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمود احمد محمد حسين8327

3826.519.513.51124.516124.51987نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمود اشرف شريف حسن8328

35.526.51713.51427.515.51221787.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمود اشرف محمد توفيق8329

22.515107.57.5151072.51787.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمود اشرف محمد عبدالعظيم8330

342218.515122716.51181777.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمود جمال حسين راشد8331

30.515197.57.5151190.51577.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمود رمضان جمال موسي8332

341612.5119.520.514.597.51875.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمود عبدالعظيم عبدهللا جمعه8333

382618.51514.529.5161281976.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمود قرنى احمد سيد8334

38281915122715127176.57نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمود كرم حمدى عبدالعال8335

392919.51514.529.5181351687.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمود ماهر كامل محمد8336

38.52819.5151530201361888نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمود محمد رياض السيد8337

3826.519.51513.528.515.51281986نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمود محمد عبدالمنعم عبدالوهاب8338

3427.519.51514.529.517.51281986.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمحمود مفضل مصطفى ابوالحسن8339

3728.519.51513.528.518131.5198.57.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمرقس يوسف عزيز سمعان8340

40302015153019.5139.51987نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمروان وليد نبيل خليل8341

3325.51914.51428.519.5125.51788.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمصطفى احمد محمد عبدالرحيم8342

2517.51011.5718.510811677نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمصطفى جمال عبدالحكيم فتح الباب8343

36282014152919.5132.51877نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمصطفى حسن مصطفى حسن8344

35.520201512.527.5181211776.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمصطفى عيد يوسف عبدالعليم8345



3824.5201513.528.5181291987نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمصطفى قرنى احمد سيد8346

362919.51514.529.5181321877نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمصطفى مأمون سيد عاشور8347

20221910.51222.51093.51897نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمصطفى مجدى صالح الدين سيد8348

3828.519.514.51428.518132.51887نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمصطفى محمد نجيب محمد منصور8349

3628201111.522.517.51241787.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمصطفى معوض احمد مفتاح8350

3127.52015142918.51261797.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمصطفى مهدى لطفى توفيق8351

403020151530201401788.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمصطفى هشام رجب احمد8352

382919.51313.526.519.5132.51776نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمعتز محمد محمد عبدالمجيد8353

403019151530201391986نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمهند احمد عبدالوهاب سيد8354

302419.513.51326.5191191075نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمهند رفعت كمال محمد8355

342819.51213.525.5201271886نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةميشيل نصر عياد نصر8356

3828.52013.51528.520135195.56نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةميللر فايز غبلاير يعقوب8357

353020131528201332085نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمينا اسامه سعيد مرقس8358

3929.5201414.528.5181351985نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمينا ايوب فخرى ايوب8359

39302012.51527.519.51361985نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمينا جرجس مريد ميخائيل8360

383020151530201381685نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمينا صموئيل شحاته طنيوس8361

3629201514.529.520134.51785نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمينا غالى فهمى السيد8362

3526.52015142916.5127157.55نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمينا ممدوح فواد اسحاق8363

302920151328201271875نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةمينا ميالد ميخائيل نصيف8364

392820151530201371975نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةنادر يسرى فريد عياد8365

3328201513.528.517126.5167.56.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةهاشم عماد هاشم محمد8366

38292015142919.5135.5176.55نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةهشام احمد صفوت ابراهيم عبداللطيف8367

3827.52013.51326.519.5131.5187.55نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةوليد ربيع اسماعيل على8368

3727.5201312.525.519.5129.51966نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةوليد سيد محمد ابراهيم8369

3118.519.5116.517.515101.5186.55.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةوليد طلعت عبدالعظيم محمد8370

312619.51212.524.516117177.55نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةوليد محمود احمد عبدهللا8371

3228171212.524.518.51201855نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةياسر احمد ابراهيم عبدالمعطى8372

33272014132717.5124.51676.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةياسر هانى محمد عبداللطيف8373

3527.52014.51428.5181291875.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةياسين محمود كامل على8374

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةيوسف احمد رمضان احمد8375

40302015153018.5138.5187.58نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةيوسف اسامه حسن عبدالوهاب8376

3425.5201313.526.5121181578نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةيوسف اسالم فتحى حسن8377

22152013.514.5281095156.58نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةيوسف الحسينى محمد رشاد8378

373020151530201371988نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةيوسف حمدى سطوحى ابوبكر8379

4028.52015153020138.51888.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةيوسف ربيع محمد حسن8380



403020151530201401678.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةيوسف سيد شحاته عبدالحميد8381

4030201515302014018810نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةيوسف سيد محمد فخرى محمد8382

3320.52012.51426.518.5118.51887نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةيوسف عاشور سيد عاشور8383

4030201515302014018.57.58نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةيوسف عاصم مصطفى ابوطالب8384

382720151126201311886.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةيوسف عبدالعال حمدى عبدالعال8385

40302014.51529.520139.520710نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةيوسف عالء مصطفى على8386

3727.5201311.524.517.5126.51986.5نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةيوسف محمد حسن حسين8387

3121201411.525.515112.51887نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةيوسف محمد حسن على8388

37292014.512.52718.5131.5187.59نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةيوسف محمد شمرول على8389

38292014142818.5133.5187.59نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةيوسف مصطفى اسماعيل توفيق8390

40302014.51327.520137.51888نظاميالخيريه االعداديه بنين بمغاغهمغاغةيوسف مصطفى عبدالحكم حسن مرعى8391

251510115.516.51076.51566نظاميطه حسين االعداديهمغاغةابرام رزق فرحات رزق8392

216.53.58.5311.5446.51666نظاميطه حسين االعداديهمغاغةابرام شريف فخرى ابادير8393

3721.5181410.524.518.5119.5176.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةابراهيم جمعه ابراهيم على8394

3815.51812.55.51816105.5177.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةابراهيم جمعه ابراهيم على8395

3821.5181372016113.5167.55.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةابراهيم محروس ابراهيم محمود8396

38231811.57.51915.5113.51677.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد اشرف ابراهيم محمد8397

3423.51813102318.51171777نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد حاتم طلعت ذكى8398

2125.57411544.51775نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد حمدى احمد محمد8399

341514.511.5516.51090177.56نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد خالد عبداللطيف احمد8400

2315108.57.51610741065نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد رجب احمد جبر8401

2015127.57.51510721575نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد رمضان محمد عبدالرحمن8402

25151087.515.51075.51485نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد سيد جمعه حسن8403

187.53.57.53.5115451535.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد سيد شعبان خميس8404

221510117.518.51075.5146.56نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد صبحى لطفى كامل8405

30151010.5616.51081.51777.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد صبحى نجيب عثمان8406

362817.58.57.51613110.5177.57نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد طارق منير احمد8407

178274.511.5543.5977نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد عرفات محمد محمود8408

3618.514.511.59.521141041675نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد عالء سيد يوسف8409

3721.51210.59.52015105.51875نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد على صبره عبدالرحمن8410

221510.5116.517.510751865نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد فرج رجب سيد8411

2415107.57.51510741455نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد فولى عبدالحميد عثمان8412

3315109.51019.512.590146.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد كامل صالح عبدالمحسن8413

281518.5148.522.51094188.58نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد محمد السيد رياض8414

301619.514.51024.510100197.56نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد محمد حسن صالح8415



231515.597.516.51080157.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد محمد حمدى قنديل8416

342819.515142918128.5156.57نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد محمد فتحى عبدالحميد8417

363019.514.51327.519.5132.5187.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد محمد منير عبدالنبى8418

22151511.5819.51081.51465نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد محمود عبدالوهاب حسين8419

37261515122719124157.56.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد نادى غالب محمد8420

392619.51511.526.520131197.58نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاحمد ناصر شعبان محمد8421

3023.51811.59.52113105.5158.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاساف اشرف حبيب اسحق8422

3124.518.51311.524.518116.5167.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاسعد يوسف تادرس غبلاير8423

3721.519.51592414116198.56نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاسالم حجاج ربيع عبدالحميد8424

3216.51914132716.5111197.57نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاسالم محمد قنديل عبدالوهاب8425

201515.513.55.5191079.5177.55.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاسالم مصطفى سعد ابراهيم8426

3726.51914.511.52613.5122167.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةاشرف مالك حنين بطرس8427

201518.512.58.5211084.5197.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةايمن جمال مرزوق الماظ8428

3125.519.514.59.524171171676.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةبوال صموئيل ثابت حنا8429

134.51092111.540103.52.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةتوفيق عيد توفيق احمد8430

66.5186.55نصف201516.511.5314.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةحازم احمد محمد السيد8431

342619.515122718124.5197.59.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةحازم احمد محمود حسن8432

301519.5147.521.514.5100.5187.59نظاميطه حسين االعداديهمغاغةحازم محمد رجب انور8433

3926.519.515142918132197.57نظاميطه حسين االعداديهمغاغةحازم محمد عبدالمجيد عبدالحليم8434

321517148221096187.57.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةحسام حسن فكرى احمد8435

25151697.516.51082.51565.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةحسن احمد عبدالقادر محمد8436

201517.59.5615.510781575نظاميطه حسين االعداديهمغاغةحلمى صبحى حليم ميخائيل8437

201517971610781375نظاميطه حسين االعداديهمغاغةحماده احمد محمد حسن8438

2015151171810781256نظاميطه حسين االعداديهمغاغةحمدى مصطفى قرنى عبدالمحسن8439

20151510.55.51610761155نظاميطه حسين االعداديهمغاغةخالد ربيع شعبان عبدالجليل8440

332118.51311.524.514.5111.51975نظاميطه حسين االعداديهمغاغةخالد رمضان احمد محمد8441

201517911.520.51082.51865نظاميطه حسين االعداديهمغاغةخالد قرنى مجدى قرنى8442

201517881610781676.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةخلف ابراهيم عبدالعظيم محمد8443

2315.5167.57.5151079.51575نظاميطه حسين االعداديهمغاغةخليل صبحى حليم ميخائيل8444

4026.52014152915.51311969نظاميطه حسين االعداديهمغاغةرجب اسماعيل رجب اسماعيل8445

372719.51492315.51221978.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةرحيم محمد نجاتى محمد8446

2015146.59.51610751655نظاميطه حسين االعداديهمغاغةرضا خميس حمدى خميس8447

15104.548.53.537132.54غنظاميطه حسين االعداديهمغاغةرضا عبدالظاهر السيد محمد8448

23145.55نصف742.54.54.59نظاميطه حسين االعداديهمغاغةزهران مصلح ابراهيم على8449

20151310.5919.51077.51655.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةسيف محمود رمضان زكى8450



371619.512.511.52413109.5145.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةصال ح الدين عاشور صالح سعد8451

24151687.515.51080.51756نظاميطه حسين االعداديهمغاغةصموئيل فؤاد رزق فؤاد8452

352319.514122612.5116175.56نظاميطه حسين االعداديهمغاغةصموئيل اسحق حنا بطرس8453

3418.518.513.51023.510104.51875نظاميطه حسين االعداديهمغاغةطارق محمد احمد عزيز8454

341519.597.516.511961966نظاميطه حسين االعداديهمغاغةطارق هانى فرج محمد محمود8455

362119.513132615117.51975نظاميطه حسين االعداديهمغاغةطه ابراهيم عبدالرحيم عثمان8456

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميطه حسين االعداديهمغاغةطه عبدهللا محمد عبيد8457

351517.51081817102.5186.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةطه على محمود ابراهيم8458

3017.517107.517.517.599.51465نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعادل جمال زكى عبدالمالك8459

3015161061613.590.51975نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعبدالتواب كمال زكى رمضان8460

2115107.57.51512.573.51875نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعبدالرحمن اشرف عاطف توفيق8461

291518107171796166.53.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعبدالرحمن حجاج كمال كامل8462

231515.512.57.52014.588166.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعبدالرحمن حسين فتحى محمد8463

352919.512.51123.517124187.56نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعبدالرحمن سعد سيد احمد8464

201515.57.57.5151075.5117.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعبدالرحمن عالء عبدالرحمن على8465

202011.57.57.5151076.51465نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعبدالرحمن على محمد زكى8466

3215.513.512.51022.515.5991376.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعبدالرحمن مؤمن محمد ابراهيم8467

9104373.529.51072.5غنظاميطه حسين االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد خميس محمد8468

38232010112118.5120.5167.56نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد رجب صالح8469

3726.52012.51224.519.5127.51675نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمود عبدالجابر محمد8470

2215137.57.51515.580.51275نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعبدالرحمن مصطفى جابر محمود8471

24151810.5919.518.5951865نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعبدالغنى نادى سعيد عبدالحكم8472

322218.512.59.52219.51141875نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعبدهللا احمد رجب نسيم8473

32301712.51123.517119.51866نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعبدهللا احمد عبدهللا مصطفى8474

3621.517.512.510.52318116187.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعبدهللا جمال سعيد محمد8475

201513.58.57.5161074.51175نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعبدهللا صابر ابوالليل علي8476

311516911.520.514.5971575.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعبدهللا مؤمن محمد ابراهيم8477

201514.59.5716.512.578.5136.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعبدالمحسن زين عبدالمحسن حسن8478

2015137.57.51510.573.5115.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعبدالمسيح اسحق ذكى جرجس8479

2020117.57.51510761376نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعربى محمد فكرى احمد8480

2215187.57.5151181117.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعزت ربيع عزالدين احمد8481

2020.511.512.56.51910811055نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعلى سيد عبدالعظيم عبدالمقصود8482

715107.57.5152491554نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعمر اشرف مصطفى سيد8483

39.51453.5نصف77118614نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعمر عثمان محمد رمضان8484

231516.58.56.5151079.5145.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةعمر عيد عبدالسميع عبدالغنى8485



221518106161081157.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةغريب عبدالفتاح غريب عبدالمقصود8486

27152010.57.51810901586نظاميطه حسين االعداديهمغاغةفادى هانى محروس فهيم8487

30171612.51123.51096.5137.55.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةفارس سيد صالح شحاته8488

261818.5107.517.51090156.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةفاروق محمد رمضان فاروق8489

2215.519106.516.510831665نظاميطه حسين االعداديهمغاغةفتحى محمود فتحى على8490

301618.511.51021.510961755نظاميطه حسين االعداديهمغاغةفهد ربيع محمد محمد8491

201517961510771365نظاميطه حسين االعداديهمغاغةقاسم صالح محمد عبدالجليل8492

3321201413.527.516117.5197.57نظاميطه حسين االعداديهمغاغةكريم احمد محمد احمد8493

221518106161081145.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةكمال مختار حسين على8494

30182012.514.52711.5106.5167.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةكيرلس نبيل فرج ابراهيم8495

34282013.514.528191291685نظاميطه حسين االعداديهمغاغةكيرلس نصر فؤاد نصر8496

362019.51413.527.519.5122.5207.55.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمؤمن عادل عبدالمنعم على حسين8497

30192013.513.52718114168.55.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمازن على حيدر على8498

38292011.514.526191321485نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمجدى وحيد حلمى فهيم معوض8499

2015137.57.51510731055نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد ابوصباح عبدالرحمن عبدهللا8500

201520109191084177.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد احمد رجب عبدالمعبود8501

26.51919.515142917111197.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد احمد عبدالحميد حسانين8502

2015209.59.5191084187.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد احمد محمد على8503

22151711.5920.511.5861785نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد اسامه ادهم محمد8504

20151113.510.52411811785نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد اسماعيل احمد خليفه8505

134.510.5107.517.5247.51385نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد باسم احمد حافظ8506

211718127.519.51085.51685نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد جاد شحاته محمد8507

241519.512.57.52011.590197.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد جمال ابراهيم على8508

27.51519109191595.51885نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد حسن عبدالعظيم احمد8509

38302015153019.5137.51886نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد حسين على على8510

26.51517.5128.520.511.5911785نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد ربيع محمد رمضان8511

201514.510.510.52113.5841865نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد رجب احمد عبدالعظيم8512

201514.597.516.510761786.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد رضا احمد عبدالعزيز8513

201517.5107.517.510801785.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد رمضان احمد عبدالحليم8514

36.527201414.528.5191311485نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد سعد رجب سعد8515

291519.511.58.5201699.51685نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد سالمه ابراهيم محمد8516

33.523201392216.51151787نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد سيد محمد ابراهيم8517

201510.57.57.5151070.51955نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد عادل محمد عبدالنعيم8518

241517.512.5921.512.590.51785نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد عبدالرحمن عبدهللا المنصور8519

6.5267.53.5115.531125.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد عصام محمد مختار8520



20.515149.57.5171076.5197.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد على شمردن على8521

9.521285131046.51465نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد على صادق على8522

21.51514.58.5816.51481.51865نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد عيد ابراهيم محمد8523

37.5302014.511.52618.51321885نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد ماجد حميده ماهر8524

261516.510.58.5191086.51785نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد مجدى محمود محمد8525

2315197.57.51513851785نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد محسن عبدالنظير عبدالمهيمن8526

201515.57.57.51512.5781765نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد ممدوح صابر محمد8527

29152010112116101188.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد نبيل سعد احمد8528

32.5152010.51020.517105188.56.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد هانى محمد عبدالوهاب8529

3720.52013.512.52619122.5188.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمد وليد محمد محمد8530

35.522.519.514122620123.5188.57نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمود ايهاب محمود اسماعيل محمد8531

34.5152014.511.52620115.5178.56نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمود عيد شحاته احمد8532

37.5272014152920133.5188.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمود مدحت سيد دسوقى8533

22151410.57.51814831776نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمود مصطفى رجب زكى8534

2719.519109.519.510951788نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمود مصطفى منير احمد8535

24.515199.57.51714.590188.56نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمود نبيل سيد احمد8536

34.5152011.57.51919107.5187.56نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمحمود نجدى محمود احمد8537

201517.597.516.51483186.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمصطفى سيد محمد عباس8538

32.5152012.514.52719.51141885نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمصطفى عبدالستار فتحى محمد8539

32182011.51324.520114.5188.56.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمصطفى عالء محمد محمد8540

39252013.51326.520130.5178.59.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمصطفى محمود شحاته محمد جاد8541

201517.57.57.5151077.5177.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمنصور عبدالستار عبدالوهاب منصور8542

29.51519.5119.520.51599.5188.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمنير محمد منير احمد8543

34.525.519.510.57.51819116.5177.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمهاب شعبان خلف صادق8544

38232014.51529.520130.5178.57نظاميطه حسين االعداديهمغاغةمينا عدلى فخرى ناشد8545

38302015153020138188.58نظاميطه حسين االعداديهمغاغةنادر مجدى عادل صدقي8546

393020151530201391888.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةناير اسامه شكرى سمعان8547

2015159.57.5171077178.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةهشام احمد محمد حسن8548

2015119.51019.51075.5168.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةهشام رفاعى حسن صالح8549

2515177.5815.51082.5177.55نظاميطه حسين االعداديهمغاغةوليد عادل عباس قناوي8550

201515.58.57.5161076.513.575.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةيسى باسم ماهر مرجان8551

38.52919.514.514.52917.5133.5187.56نظاميطه حسين االعداديهمغاغةيوسف احمد محمد احمد دكرورى8552

23151711122313.591.51885نظاميطه حسين االعداديهمغاغةيوسف صبحى احمد سيد8553

2617.519.51314.527.516.51071885نظاميطه حسين االعداديهمغاغةيوسف صالح اسماعيل قطب8554

38.52819.513.51427.517.51311885.5نظاميطه حسين االعداديهمغاغةيوسف محمود عنتر شاكر8555



38.528201514.529.520136197.55نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةاسراء اشرف اسماعيل عبدالوهاب8556

3928.52015153020137.51786نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةاسماء احمد مصطفى محمد8557

241513.57.57.51510.5781885نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةاالء اسامه ابراهيم عبدالمنعم8558

392720151530201361885.5نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةاالء النادى فاروق عبدالقادر8559

39302015153019.5138.5188.56.5نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةاالء رمضان عبدالعظيم عبداللطيف8560

38.5302015153019.51381886.5نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةالشيماء رضا توفيق جاد الرب8561

38292015153019.5136.51976نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةايمان الشريعى مصرى يوسف8562

39.5302014.51529.519.5138.51985.5نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةايمان بكرى شعراوى ابراهيم8563

40302014.51529.520139.51886نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةجهاد محمد منير عبدالعظيم8564

39.529.52014.51529.520138.5178.56.5نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةحبيبه محمود ربيع عبدالرسول8565

403020151530201401765نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةخديجه عاطف احمد عبدالعليم8566

39302014.514.52920138187.57.5نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةدعاء ابراهيم حسن عبدالوهاب8567

33.515197.5916.513971885نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةرجاء مصطفى جمال محمد8568

323013.512.59.52217114.5175.56نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةزينب حسن حسين حسن8569

34.5232013.51528.518.5124.51985نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةزينب عماد الدين رجب حسين8570

39.5302015153018.51381275نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةساره عبدالفتاح محمد مصطفى احمد8571

38.5282013.51427.5181321986نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةسهيله جمال عبدالفتاح صادق8572

35.51518107.517.512.598.51686نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةشهد اسامه على السيد8573

37.522.51911102116116186.55نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةشهد عصام كامل احمد8574

3929.52013152819.51361785نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةعلياء على محمد على8575

2015147.57.51510741985نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةفاطمه الزهراء صبرى سيد حسن8576

39302015153019.5138.51987.5نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةفوزيه كمال محمد عبدهللا8577

3216.517.511.511.523131021766نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةلقاء حسن عصام صالخ8578

28.51516.59.5817.51289.5188.55نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةليلى ابراهيم حسين ابراهيم8579

39.5302015153018.5138198.57نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةليلى اسامه محمد عبدالوهاب8580

201513.587.515.510741875نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةمريم احمد جابر عبدالرحيم8581

32.51816.59.51120.51097.51875نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةمريم حسين ابراهيم حسين8582

372020129.521.516114.51885نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةمريم محمود جمعه ذكى8583

403020151530201401896.5نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةمنه فتحى ابراهيم عرفه8584

38.529.5201514.529.519.51371887.5نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةنهال مصطفى حسين حسن8585

39.5302015153020139.51987نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةنورهان ايمن حسنى ابراهيم8586

38.52319.514.51529.519.51301885نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةهند ابراهيم احمد عبدهللا8587

362818.512.514.52717126.51875نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةياسمين صالح محمد عبدالوهاب8588

3924.52011152619128.51788نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةياسمين عصام الدين مصطفى ذكى8589

403020151530191391787.5نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةياسمين عالء سعد احمد8590



35.515.518.512.513.52616111.51886نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةياسمين نادى محمد محمد8591

38.523.52014.514.529201311886.5نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةاحمد شعبان احمد محمد8592

28.5191411.513.52518104.51885نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةاحمد محمد احمد عبدالجواد8593

3826.519.5141529181311965نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةاحمد محمد احمد على8594

251512.57.514.5221690.51255.5نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةاحمد محمود جمعه عبدالحميد8595

39.5302015153019.5139188.58نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةاسامه راضى رمضان محمد8596

3219.5149.51322.5161041785نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةاسامه محمد قرنى على8597

372920151530191351787نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةاسالم مطيع عبدالجواد احمد8598

32.515.518.512.51527.518.5112.51765نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةالباسل سعيد عبدالغفار عبدالواحد8599

29.515.520111425181081475نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةالمؤمن عبدالكريم مصطفى احمد8600

31.5221812.51426.5161141975نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةامين محمد امين عبداللطيف8601

27171711.51425.514.51011975نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةباسم علوانى عدلى رجب8602

2819.5154.51115.513.591.51565نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةحسن ايمن حسن احمد8603

3929.52015153020138.51885نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةحسن عبدالحليم حسن عبدالعظيم8604

393019.514.51529.519.5137.5207.55نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةحسن عالء حافظ محمد8605

23.515107.59.5171479.51365نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةحسين احمد حسين ابراهيم8606

3318.5171014.524.520113167.55نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةحمدى هانى حمدى محمد8607

8.532.51.57.595281353نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةرحيم سالم شوقى عبدهللا8608

393020151530201392077نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةزياد سيد محمد عبدالعزيز8609

3526.517.5131528181251975.5نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةطلعت على طلعت حافظ8610

1914142816.596.5157.56.5نصف32.5نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةعبدالرحمن جمعه حنفى كامل8611

واحد5.5صفر1027.59.51044.5صفر15نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةعبدالرحمن رفعت انور ابراهيم8612

3629.51913.51528.5191321885نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةعبدالرحمن سامى شلقامى عيد8613

39.528.51914.51529.520136.51586نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةعبدالرحمن سيف النصر عبدهللا سيف النصر8614

39.530201414.528.520138195.57.5نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةعبدالرحمن محمد عبدالسالم عبدالرازق8615

332420151530201271975نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةعبدالرحمن محمد على طلبه8616

38.5302015153020138.51975نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةعبدالرحمن محمد محمد محمد8617

38302015153020138177.55نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةعبدالرحمن ممدوح حليم محمد8618

39.525.5201514.529.520134.51875نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةعبدالرحمن هشام عبدالرازق محمد8619

39.5302015153020139.51975نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةعبدهللا شعبان محمد ماضى8620

34.5152011.510.52217108.51465نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةعبدهللا عزام فاروق عبدالستار8621

39.5302015153020139.51575نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةعبدهللا محمد صالح جمعه8622

39.5292015153020138.5187.55نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةعصام ايمن محمد محمد8623

3929.52014.51529.519.5137.51975نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةعلى عصمت محمد فؤاد حسن8624

39.5302015153020139.51975نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةعمر حامد عاطف محمد8625



39.53019.5151530201391975.5نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةمازن مدحت صبرى غنى8626

38.5302015153019137.5167.55نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةمحمد احمد رجب ابراهيم8627

34.5251915153019.5128107.55نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةمحمد ايمن جمعه عبدالحكيم8628

393020151530201391385نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةمحمد سمير احمد بخيت ابوبكر8629

39.5302015153019138.51685نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةمحمد طارق محمد احمد8630

29.515151212.524.515991575نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةمحمد عبدالعزيز حمدى عبدالعزبز8631

382318.512.514.52719125.5187.55نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةمحمد عالء حافظ محمد8632

36.523.51912.51426.516.5122167.55نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةمحمد مسلم عبدالبديع عبدالعظيم8633

3329201514.529.520131.5137.55نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةمصطفى شعبان بكير عبدالعال8634

34.5261615153010116.51065نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةمصطفى كامل عيد رمضان8635

39.53019.51514.529.518.5137197.55نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةمصطفى محمد حسان احمد8636

36291915153018.5132.5167.55نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةناجى ايمن محمد محمد8637

32.529.52015153019.5131.51455نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةيوسف طه محمد رمضان8638

38.53019.5151530201381875نظاميالشبان المسلمين االعداديه الخاصهمغاغةيوسف عالء سعد احمد8639

39.5302015153020139.5198.55نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةاناسيمون امير سعيد عبدالمالك8640

39.527.518.514.51529.519.5134.5187.55نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةاناسيمون ايمن ليشع ونيس8641

382719.514.514.52920133.5198.55نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةايمان حسن محمد سيد بازيد8642

39.5302014132719.5136198.55نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةبسمله حسام الدين عبدالحميد توفيق8643

38.528.52014.51529.520136.51885نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةجاسمن اسحق محروس سمعان8644

37.5291914152920134.52085نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةرحمه محمود عبدالرحمن محمود8645

382518.514.51428.5151252075نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةرنا محمد محمد عباس8646

3926.51815142918130.52075نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةشيماء انور صالح عبدالرحيم8647

33.529.520151530201331685نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةمارينا ايهاب سعيد حليم8648

3526201313.526.520127.51685نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةمايفل مجدى جمال اسحق8649

39.5292015153020138.51785نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةمريم ايهاب سعيد حليم8650

35.5271914.51428.5201302085نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةملك حسن سيد حابر8651

29.522.516131427171121656نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةابرام اكرم رفعت سيد8652

35281914152916.5127.51165.5نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةاحمد جمال محمد محمد عبدهللا8653

34.5291712142616.51231578نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةاسامه رأفت عدلى لبيب8654

3524.517.511.51526.518.51221777نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةاسالم جمال حسن محمد8655

393019151429201371978نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةبيمن القمص يسى حسنى8656

3929.52014.51428.519.5136.51977.5نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةجاك مجدى اسحق حنا8657

37.52718.514.51428.517128.51867.5نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةجرجس رفعت عبدالمسيح رزق هللا8658

39.53019.5151530201391685نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةجون يوسف عادل بهجت صموئيل8659

3929.51814.51428.518.5133.51975نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةحامد القاضى محمد اشرف فايز السيد8660



29.52015.511.59.52112.598.51375نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةحسام احمد محمد عبدالمجيد8661

35.5231913.51427.518123147.55نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةرامز عزمى ابراهيم بشري8662

26.51516.5134.517.51186.51665.5نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةريمون رأفت حكيم فرج حكيم8663

3929.52015153019.5138167.55.5نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةسامر ناير موريس حنا8664

3518.519.512.51022.518.51141674نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةصموئيل حنا غطاس فهيم8665

2917.51710.5818.513951365نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةصموئيل محب ممدوح صادق8666

2616.517.51071716.593.51765نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةطه حسن طه حسن8667

38.5271914.510.52520129.51465نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةعبدالحميد محمد عبدالحميد السيد8668

39.52919.51514.529.520137.51255نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةعبدالرحمن جمال محمد محمد عبدهللا8669

39.5302014.51327.5191361695نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةعبدالرحمن رضا محمود سعيد8670

382919.514.58.52318127.51355نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةعمرو على رمضان حسب هللا8671

352319.51513.528.5201261365نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةماجد سمير شحاته فلبس8672

39.529.52015153019.5138.51955نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةمحمد احمد محمد ربيع8673

30.521.52014.51125.519.5117146.55نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةمحمد السيد احمد السيد8674

393019.514152920137.51765.5نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةمحمد ايمن ظريف حسن8675

39.53019.514.51529.519.51381676.5نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةمحمد عبدهللا محمد محمد8676

37.5302015153020137.5167.57نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةمشيل ريمون شارلى منير8677

382819.514152920134.51567.5نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةموريس وحيد موريس حنا8678

3227.51815102515117.51475نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةنبيل والء نبيل عدلى8679

3829.51814142819.51331878.5نظاميالتوفيق االعداديه الخاصهمغاغةيوسف احمد طه ابوالحسن8680

39.5302015142920138.51675نظاميسان مارك االعدادية لغاتمغاغةامال رومانس ظريف فكري8681

38302015153020138167.55نظاميسان مارك االعدادية لغاتمغاغةبسمله صفوت محمد مخلوف8682

39.5302015153020139.5147.55.5نظاميسان مارك االعدادية لغاتمغاغةجاسمين عالء الدين محمد حسن8683

34.528.5199.51019.515116.51895نظاميسان مارك االعدادية لغاتمغاغةستيفانى عونى عزت وديع8684

342918.511.51324.5181241985.5نظاميسان مارك االعدادية لغاتمغاغةملك عبدالحميد ثابت عبدالحميد8685

363017151530201331785نظاميسان مارك االعدادية لغاتمغاغةاحمد وليد محمد كامل8686

39.5302015153020139.51586.5نظاميسان مارك االعدادية لغاتمغاغةجورج هانى ظريف حليم8687

39.5302015153020139.51975نظاميسان مارك االعدادية لغاتمغاغةحازم حماده على محمد8688

39.5302014.51529.5201391675.5نظاميسان مارك االعدادية لغاتمغاغةماركو ابراهيم فايز صدقي8689

39.53019.5151530201391677نظاميسان مارك االعدادية لغاتمغاغةمينا عماد حبيب بطرس8690

3829.519.5151530201371887.5نظاميسان مارك االعدادية لغاتمغاغةيحى هاشم على زكي8691

38.528.5171514.529.519.51332085نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةبسمله عصام محمود حافظ8692

39.5302015153020139.51877نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةحبيبه ايمن محمود محمد8693

39.5302015153020139.5189.59نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةرفاء سعد عبدالنبى احمد8694

331511.512102215.5971785نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةساجده احمد سعيد محمد8695



39.53019.515153019.5138.51677نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةمريم خالد محمد محروس8696

39.5302014.51529.5201391675نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةمريم عبدالحليم محمد على8697

37161914.51529.518.51201685نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةملك محمود محمد البطل قرشى8698

39.5302014.51529.5201391775نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةمنه هللا حاتم حسنى محمد8699

3215.5181210.522.517.5105.5198.55نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةنوران جمال عيد صالح8700

3619.5131513.528.516.5113.5975.5نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةاحمد شعبان عامر ابراهيم8701

362819.51413.527.519130198.57.5نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةاحمد مجدى منصور محمد8702

40302014.51529.520139.5136.58نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةاحمد محمد شحاته محمد على8703

3325.52015122719.51251376.5نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةالمعتز باهلل احمد حسن عبدالعظيم8704

403020151530201401586.5نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةانس احمد على عبدالغنى8705

39302014.51529.520138.51689نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةاياد عالءالدين راضى عبدهللا8706

403019.515153018137.51977.5نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةجاسر السيدالبدوى عزام السيد8707

39302015153019.5138.51788.5نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةجعفر محمد حمدى عبدالجواد8708

3930201514.529.519.5138136.59نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةسليم احمد محمد حته8709

40302015153020140176.58نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةعاصم عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد8710

40302015153020140157.57.5نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةعبدالرحمن خالد محمد توفيق8711

38302015142919.5136.5156.55نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةعبدالرحمن رضا مناع عبداللطيف8712

40262015153020136136.55نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةعبدالرحمن مصطفى محمد احمد8713

3326.518.5111223191201477.5نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةعبدالوهاب احمد مرتضى عبدالعظيم8714

40302014.51529.520139.5197.58نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةعلى حسن على محمد8715

3530201514.529.518.51331578نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةكريم اشرف شوبك عبدالوهاب8716

40292015153020139176.57.5نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةمازن ابوجبل محمد محمد خليفه8717

392316.514142818.5125156.55نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةمحمد سعودى محمد حافظ8718

39282015153020137196.59نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةمحمد عصام تونى حسن8719

4027.52014.51428.5201361678.5نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةمحمد مصطفى حمدى محمد8720

373020151530201371675نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةمحمد وائل عبدربه محمود8721

3726.518.515142919.5130.51978.5نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةمصطفى محمد على عبدربه8722

غغصفر0غصفرغغغغغنظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةمعاذ اشرف عقل السيد8723

3430201513.528.519.5132197.57.5نظامياالندلس االعداديه الخاصهمغاغةيوسف عصام عبدالحفيظ طه8724

38281914.513.52818.5131.51676نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاروى احمد عبدالمحسن على8725

291515.512.51022.510921185نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاسراء على عبدالحفيظ السيد8726

21151012.54.51710731286نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاسراء عيد فريج مسلم8727

1341010.57.5182.547.597.55نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاسماء ربيع حسن جالل8728

1545.511.54.5161.542565نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاسماء محمد عبدالعظيم على8729

176.55.511.54.516247785نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاسماء محمود دسوقى عبدهللا8730



201510107.517.51072.51675نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاسماء نصر شعبان عبدالوهاب8731

152.56.51.57.592.535.51662.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاصاله شعبان طه حامد8732

9349514232872.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةامانى حمدى عبدهللا محمد8733

26151012.57.5201081147.55.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةامانى غنام رمضان محمود8734

27151010.57.5181080985نظاميالصعايده االعداديهمغاغةانتصار رمضان محمد عيد8735

362517.515122717122.51885.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةايه احمد عبدالمحسن على8736

1077.514.5242.575.55صفر16نظاميالصعايده االعداديهمغاغةايه انور رمضان حسانين8737

361514.512.5921.5171041585.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةبدور عاشور سعد محمد8738

26151097.516.51077.5137.55نظاميالصعايده االعداديهمغاغةتغريد جابر محمد جمعه8739

281510118.519.510.5832085.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةجيهان رمضان عزمى حسين8740

16310751234497.55نظاميالصعايده االعداديهمغاغةحسناء خلف على عبداللطيف8741

7.52.542.51356واحد193.5106.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةداليا رمضان محمد على8742

311513.5127.519.513921888نظاميالصعايده االعداديهمغاغةدعاء عمر عبدالغنى حسن8743

36.51165واحد132106.5410.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةدنيا ياسر قرنى نجيب8744

40301914.51529.516.51351996.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةدينا محمد رجب محمد8745

166475122.540.5875نظاميالصعايده االعداديهمغاغةرانيا محمد على شعبان8746

1776.56511243.51346.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةرحاب راضى رجب محمد8747

3923.514.511.51223.514.51151987نظاميالصعايده االعداديهمغاغةرضوى محمد عبدالعظيم احمد8748

3923.51711.510.52216117.52086نظاميالصعايده االعداديهمغاغةروفيده رجب مندى عبدالعظيم8749

3922.516.510.512.52312.5113.51985.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةساره جمعه محمد على8750

154.5105.55.5112.54386.53.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةساره خلف سيد محمد8751

3717.511.51110.521.51097.51675نظاميالصعايده االعداديهمغاغةسحر عبدهللا محمد على8752

29.515106.59.5161080.51185نظاميالصعايده االعداديهمغاغةسلوى عبدالقوى محمد عبدالقوى8753

3015128.5816.51083.5187.56.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةسمر احمد محمد سيد8754

38.52218.59.5817.516.51131776.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةسمر سليمان على محمود8755

2715126.58.5151079127.56.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةسيده على عمر على8756

37151213112414.5102.52087نظاميالصعايده االعداديهمغاغةشريهان سيد عبدهللا محمد8757

371912.55.51015.511.595.5187.59نظاميالصعايده االعداديهمغاغةشهد امير سيد حسن8758

321511.57.57.51513.5872078نظاميالصعايده االعداديهمغاغةشهد ربيع محمد سيد8759

37.5241114122613.51122076.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةشهد رضا محمد على8760

37.5191412122415.51101985نظاميالصعايده االعداديهمغاغةشهد طالل على محمد8761

33211212.51224.516.51071987نظاميالصعايده االعداديهمغاغةشهد نصر سالمه عبدهللا8762

37231314.51327.518118.51986.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةشهيره جمعه غزالى احمد8763

20.5151078.515.510711086.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةشهيره حمدى شعبان كامل8764

18.54.53.577.514.534487.55نظاميالصعايده االعداديهمغاغةشيماء جابر محمد عبدالعظيم8765



1.55.5510.51.52186.55واحد6.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةشيماء سيد ابراهيم حسن8766

2315107.57.51510731477.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةشيماء عبدالناصر رجب فتح الباب8767

381513.513132610102.5147.57.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةصابرين احمد الصغير عيسى8768

3617159.59.51911981875.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةصابرين عمار سداد خليفه8769

201511.57.57.5151071.5136.55.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةصباح حجازى عبدالرازق على8770

2215129101912.580.5157.55.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةعبير رمضان سداد جالل8771

3618.51714.511.52617.51151696.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةعبير محمد غزال محمد8772

3822.51815122719124.51896نظاميالصعايده االعداديهمغاغةقمر ابراهيم زكى محمد8773

311510.51010.520.515.592.51887نظاميالصعايده االعداديهمغاغةلمياء عربى محروس عبدالمولى8774

134.5105.54.51010.548975نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمايسه سعد محمد سعد8775

2315109.57.51713.578.51065.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمروه مصطفى محمود دسوقى8776

2515127.57.5151380177.55.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمسعده محمد عبدالحفيظ شيمى8777

2315107.57.51510731355نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمنه هللا كريم احمد عبدالعزيز8778

4029201514.529.520138.52087نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمنه هللا محمود حمزه على8779

175144.559.5449.51175نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمنى مرعى ذكى عبداللطيف8780

342018.514.51226.517.5116.51685نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمى محمد سعد عايد8781

402918.515153019.51371987.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةنور العين احمد محمد احمد8782

2415108.511.52011.580.5156.56.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةنوره حمدى محمد حسن8783

3327.5201514.529.519.5129.5137.57.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةنوره ربيع عبدالرحمن فرغل8784

104107.57.5151049945نظاميالصعايده االعداديهمغاغةنوره رضا زكى احمد8785

36272015153020133187.57.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةنورهان عماد عبدالرحمن فرغلى8786

2015106.58.51512.572.5966.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةنورهان محمد عبداللطيف حميده8787

37252013.51124.518.51251976.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةنورهان ياسر حمدى احمد8788

201512.57.57.5151072.51576نظاميالصعايده االعداديهمغاغةنورهان يوسف عبدالرحمن عباس8789

372618.514142818127.51986.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةنورهان رمضان ابراهيم احمد8790

28151310.512.5231089157.55نظاميالصعايده االعداديهمغاغةهاجر احمد يونس على8791

32151311.51324.51094.51785نظاميالصعايده االعداديهمغاغةهاجر عزت محمد عبدالعزيز8792

26151713.511.5251093177.55نظاميالصعايده االعداديهمغاغةهبه سيد احمد سيد8793

3424.519.5131225131161987نظاميالصعايده االعداديهمغاغةهدير احمد محمد احمد8794

122.5107815544.5572نظاميالصعايده االعداديهمغاغةهدير رضا اسماعيل رجب8795

35181813.51225.512108.51987نظاميالصعايده االعداديهمغاغةهناء سعيد ابراهيم محمد8796

341513.513.512.52613.51021987.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةهويدا خلف محمد احمد8797

202.52.56.57.5142.541.51055نظاميالصعايده االعداديهمغاغةورده منصور عبدالظاهر محمد8798

281510108.518.51081.5107.55نظاميالصعايده االعداديهمغاغةوالء احمد رجب على8799

2215108.5917.51074.5146.55نظاميالصعايده االعداديهمغاغةوالء حجاج عاشور على8800



27.51510811.519.51082107.55نظاميالصعايده االعداديهمغاغةياسمين حسن عنتر حسن8801

24.515108.5917.510771085نظاميالصعايده االعداديهمغاغةياسمين رضا محروس عبدهللا8802

381515.512122410102.51386.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةياسمين عيد عاشور على8803

351513.51311241097.51986.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةيامنه عاشور احمد مهنى8804

3825.519.512.51022.515.51211866نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاحمد ابراهيم حسين ابراهيم8805

104.5104.55.510236.5107.55.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاحمد اسامه احمد عبدالحليم8806

3321.518118.519.5101021785نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاحمد جمعه احمد عبدالعزيز8807

3628.519.512.512.525181271885.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاحمد خلف دسوقى حسن8808

201512891710741285.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاحمد رجب عدلى محمود8809

99136.58.5152.548.51485.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاحمد سيد احمد عبدالكريم8810

331512.57.5815.510861485نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاحمد سيد على عبدالعظيم8811

3115188.51018.51092.51485.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاحمد عاطف ابراهيم حسن8812

2115108.57.516107296.55نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاحمد عبدالوهاب عبدالغنى عبدالوهاب8813

201510117.518.510.5741085.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاحمد على ياسين محمد8814

331510105.515.512.5861065نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاحمد قذافى محمد ابوبكر8815

174.5384.512.5104765.55.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاحمد محمد ناجح محمد8816

155.547.57.5151049.5285.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةاسالم سعودى مكرم حسن8817

174378.515.51049.587.55نظاميالصعايده االعداديهمغاغةجابر ابراهيم محمد يونس8818

2015109.5817.51072.51085نظاميالصعايده االعداديهمغاغةجمال سعيد عاشور على8819

2015107.58.51610711185نظاميالصعايده االعداديهمغاغةجمعه عبدالحكم امين عباس8820

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالصعايده االعداديهمغاغةحاتم عالء محمد عبدالعظيم8821

352812.512.58.52116.51131485نظاميالصعايده االعداديهمغاغةحسام صالح على عبدالعزيز8822

2015107.57.51510701055نظاميالصعايده االعداديهمغاغةحماده دسوقى ابراهيم على8823

2216.510118.519.512801055نظاميالصعايده االعداديهمغاغةحماده طه محروس عبدهللا8824

9328.57.5161040755نظاميالصعايده االعداديهمغاغةحماده محمود ياسين محمد8825

20151098.517.51072.5107.55نظاميالصعايده االعداديهمغاغةرضا رجب سيف عبدهللا8826

2015107.57.51510701085.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةرمزى صبحى رمزى عوض8827

201510107.517.51072.51085.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةسعيد محمد احمد منصور8828

3520.51210.5818.517103147.55نظاميالصعايده االعداديهمغاغةشريف عيد محمد على8829

211510108.518.510.575107.55.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةشعبان سيد محمد سيد8830

20151087.515.51070.567.55نظاميالصعايده االعداديهمغاغةشعبان عزت محمد محمد8831

127398171049345نظاميالصعايده االعداديهمغاغةضاحى جمعه ابراهيم حسن8832

20151078151070105.55نظاميالصعايده االعداديهمغاغةطه خلف سيد محمد8833

1152.577.514.5114493.55نظاميالصعايده االعداديهمغاغةطه على محمود محمد8834

20151010.57.51812.575.5117.56نظاميالصعايده االعداديهمغاغةعاصم عبدهللا ربيع عبدهللا8835



3315101010.520.513.5921276نظاميالصعايده االعداديهمغاغةعبدالرحمن ايمن سمير حسن8836

39.529.519.514142820136.51987نظاميالصعايده االعداديهمغاغةعبدالرحمن خلف دسوقى حسن8837

2015107.57.51510701086نظاميالصعايده االعداديهمغاغةعبدالرحمن رضا على احمد8838

21151798.517.51080.51076نظاميالصعايده االعداديهمغاغةعبدالرحمن سامى معبدحسن8839

2015109.57.5171072126.56نظاميالصعايده االعداديهمغاغةعبدالرحمن عويس سيد حسين8840

20151010102010751575نظاميالصعايده االعداديهمغاغةعزت اسماعيل محروس سيد8841

201610881610721077نظاميالصعايده االعداديهمغاغةعلى حموده احمد صالح8842

24151012.511.52410831576.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةعلى عيد محمد احمد8843

164.5107.57.515247.5875نظاميالصعايده االعداديهمغاغةعماد حمدى عبدالعظيم احمد8844

49.51255نصف138118.58.517نظاميالصعايده االعداديهمغاغةعمر سيد محمد حامد8845

15311.55.57.5132.545976نظاميالصعايده االعداديهمغاغةعمرو خالد محروس عبدالمولى8846

37.51056نصف115.51064.510.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةكريم سيد سعد محمد8847

48.51656واحد915127.5411.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمؤمن جمال على عبداللطيف8848

39302014.51327.518134.51587نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمحمد احمد محمد ابراهيم8849

252512.5109191091.51667نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمحمد خلف محمد احمد8850

2529171311.524.511106.51776نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمحمد رمضان عاشور سيد8851

2018.512.512.57.52010811575نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمحمد سعيد عويس عبدالباسط8852

201513.598.517.51076136.57نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمحمد شعبان ابوزيد منصور8853

2015128.5917.51074.5125.56نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمحمد صبحى صدقى على8854

37.51156واحد4.56.51087.515.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمحمد ضاحى فتحى عبدالحافظ8855

3725.51813.51225.514120166.57نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمحمد عدلى على عبدالهادى8856

3118108.58.51710861465نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمحمد عصام رجب عبدالعظيم8857

20191098.517.51076.51385نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمحمد على زكى سليمان8858

136.5567.513.52.540.51255نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمحمود خلف رمضان عبداللطيف8859

34292014.51529.519.51321495نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمحمود خلف محمد ابراهيم8860

33.519.514.51212.524.5121041586نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمحمود رجب خلف رمضان8861

2015107.57.51510701385نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمحمود رمضان دهشور خلف8862

41.5147.55واحد8.5151.587.515.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمحمود عنتر احمد عزيز8863

951.57.5815.51.532.5106.55نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمحمود محمد محمد قطب8864

201510.587.515.51071117.55نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمحمود ياسر ابراهيم محمد8865

11.515378.515.51.546.5985نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمصطفى ربيع رجب ظايط8866

45985واحد206.5467.513.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمصطفى عمرو احمد عرفه احمد8867

322213.51210.522.518108167.56نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمصطفى عيد فريج مسلم8868

33292013.51427.513.51231586نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمصطفى محمد احمد عبدالكريم8869

2321109.5918.51082.5127.55نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمصطفى محمد عبدالمنعم محمد8870



39292013.513.52719.5134.51685نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمصطفى مساعد مخيمر محمد8871

2015107.5916.51071.51185.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةمصطفى ناصر حمدى سنوسى8872

23.5975.5واحد9224.559.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةهشام احمد فؤاد ادريس8873

2915101292111861685نظاميالصعايده االعداديهمغاغةهشام عادل محمد على8874

3277.55نصف74.511.5واحد13.55.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةهشام عاطف عطيه عباس8875

22107.55واحد5.55.511واحد63نظاميالصعايده االعداديهمغاغةهيثم جمعه حسن عثمان8876

3976.55واحد16.55457.512.5نظاميالصعايده االعداديهمغاغةوائل محمد احمد محمد8877

37.5281212.51123.519120147.55نظاميالصعايده االعداديهمغاغةيوسف جمعه سالمه سنوسى8878

39302014.51529.520138.51786نظاميالصعايده االعداديهمغاغةيوسف محمد سعد سيد8879

201515.51582311.5851855.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةابانوب عوض نبيل بولس8880

403020151530201401975.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةابرام اسحق ابراهيم سمسوم8881

201519127.519.51083.51855.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةابرام محروس كمال عياد8882

26.5151612.57.52014.5921675.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةابراهيم احمد ربيع ابراهيم احمد8883

34.5151510.58.5191497.5117.55.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةابراهيم احمد محمود محمد8884

201710137.520.51178.5106.55.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةابراهيم السيد محمد ابوزيد محمد8885

20151011.57.51910.574.51055.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةابراهيم حسن عبدالقادر ابراهيم8886

21.51510118191075.51255.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةابراهيم حسن محمد حسن محمد8887

352620151328191281075.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةابراهيم محمد محمود شحاته مصطفى8888

37.5282015142919.5134157.55.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةابراهيم هشام شلقامى محمد ابراهيم8889

201614.513.5821.513851076.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد ابراهيم حسين عبدالعظيم8890

30.520.516.5139.522.5141041676.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد ايهاب الحسينى محمد احمد8891

201517.514.57.52213.5881276نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد جمال محمود شلقامى8892

35.51518.5148.522.515106.5166.55.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد حسين نجيب حسين8893

2716.517.514.51125.514.51011265.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد رضا محمد محمود8894

201716.5148.522.512.588.51266.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد صالح محمد عبدالرحيم8895

221516.5137.520.511.585.5126.55.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد عاشور رجب السيد8896

3221.51913.57.52112.5106115.55نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد عبدالناصر عيد محمد عبدالرحمن8897

291515.512.57.52011.5911165نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد عبدالوارث محمد محمد8898

352819.514.513.52819.5130176.55.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد عزام احمد على احمد8899

28.5151913.59.52319104.51465نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد عصام احمد ابراهيم8900

30.515187.5916.511.591.51477نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد عصام فولى زكى8901

271510.57.5916.510791075نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد عالء محمد السيد عبدهللا8902

221511.58.510.51915.583108.57نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد ابراهيم محمد بدوى8903

21.5151799181485.51066.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد احمد ابراهيم طه8904

201516.57.59.5171482.5126.56نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد احمد محمودعبدالعال8905



15.52.555.57.5131046935.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد حسين السيد8906

36181813.513.52716.5115.51867نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد ربيع محمد مهني8907

36.51714.51312.525.516109.51167.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد رمضان احمد عبدالغني8908

167.58.51611.563.576.56.5صفر20نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد رمضان حسن8909

32.5151612.512.5251098.51966.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد محمد احمد محمود8910

2815168.51321.51393.51466.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد محمد محمد احمد8911

31.526.515.597.516.511101166.58نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد محمد مهنى محمد8912

301512.55.51116.510.584.51075.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد محمود احمد محمود زايد8913

31.515157.510.51814.5941767نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد محمود جابر محمد8914

301516691511871465نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد محمود حسين على حسين8915

31.521.518910.519.513.5104156.56.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد محمود حسين ياسين8916

31.51515.57.58.5161391136.56نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد محمود عباس ذكى محمد8917

34221712.511.52412109146.57.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد مدحت رشاد محمد ابراهيم8918

241515.57.5916.51485127.57نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد مصطفى عبدالفتاح محمد على8919

3217.515.59.55.5151696156.57.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد موسى سعد عبدالفتاح8920

311517.5911.520.515.599.5166.57نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاحمد يحى ابوزيد عالم السيد8921

33292014.514.52911.5122.5176.56نظاميابا االعداديه بنينمغاغةادهم ابراهيم ربيع احمد8922

35292012.5820.514118.51967نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاسامه احمد محروس ذكي8923

3430201282018122196.57.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاسامه شعبان احمد على8924

32.51920107.517.5151041978.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاسالم السيد كمال عزيز عبدالغني8925

361719.510.57.51812102.52067.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاسالم رجب فاروق ربيع عبدهللا8926

3217.520107.517.51198196.56.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةاسماعيل عصام محمد امين زايد8927

3420.520127.519.511105196.56.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةالحسن محمد حسن محمد احمد8928

32.525209.512.52217116.5175.55نظاميابا االعداديه بنينمغاغةالحسينى احمد محمد محمد8929

24.51512.510.54.5151077167.56.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةالحسينى عبدهللا احمد احمد8930

2715188.57.5161086166.56.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةالسيد محمود السيد محمد السيد8931

201515.58.57.5161076.51577.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةبدر حسن بدران عبداللطيف8932

301517871510.587.5106.56.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةبرسوم عامر عدلى كامل8933

31.51815.59.57.51710.592.52066.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةبالل جمال محمد ماهر محمد8934

231513.57.57.5151076.5106.56.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةبالل رضا شعبان على8935

24.522.5127.57.51510.584.5186.56نظاميابا االعداديه بنينمغاغةبالل محمد عيسى محمد علي8936

3530201512.527.517.5130196.57نظاميابا االعداديه بنينمغاغةجاسر حسام الدين محمود راضى8937

2620.515.597.516.51290.51776.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةجاسم شحاته جابر مهنى حسن8938

28.515187.57.5151086.5196.56.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةجمال اشرف مظهر كامل8939

20151097.516.51071.5136.55.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةجمال صالح محمد حسن8940



36302015153019.5135.5176.55.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةجمال محمد عبدهللا نوح8941

23.51515.57.51219.511.5851765.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةجمال مصطفى ابراهيم محمد8942

3626.51912.51325.517.5124.51577.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحازم حماده اسماعيل احمد محمد8943

38271914.514.52918.5131.51977.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحازم محمد محمد سيف8944

33.5281713.513.52718123.51876نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحسام اسامه ناجح راضى عبدالفتاح8945

201511.55.59.5151071.5106.56.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحسام صالح عيسوى السيد8946

22.515147.51017.510791467نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحسن اشرف حسن محمد احمد8947

29.51518.57.510.5181091196.57نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحسن حسين محمد عبدهللا طه8948

201510.57.58.5161071.5106.55.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحسن على شعبان علي8949

331518.598.517.511951757نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحسن قياتى زكى محمد على8950

34.515137.59.5171392.51656.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحسن محمد حسن محمد احمد8951

38.524.518.515112616.51241877نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحسن محمد راضى محمد8952

3829.5191514.529.5191351876نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحسين ربيع حسن محمد8953

211513.5812.520.512.582.51875.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحسين ربيع محمد بدوى8954

35.526.518.51312.525.518124196.57نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحسين صابر ربيع على حسن8955

35.516.5181211.523.515.5109187.58نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحسين صالح مختار عبدالقادر8956

2018.512.57.57.51510761176.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحسين عامر نشات عبدهللا محمد8957

37.52818.512.514.52717.5128.52078نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحسين عبدهللا نشات محمد8958

33.526.51913.514.528181251776.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحسين كمال محمد حسن8959

201610.58.57.5161274.5157.57نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحسين محمد عيسى محمد8960

59127.56نصف18.515107.57.515نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحسين محمد محمود محمد عبدهللا8961

2015107.5815.51070.51276نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحسين محمود عبدهللا محمد8962

26.51511.57.51017.51080.51276نظاميابا االعداديه بنينمغاغةحسين مصطفى ابوالعزائم عباس على8963

3622.519.513.51124.518.51211386نظاميابا االعداديه بنينمغاغةخالد احمد محمد احمد علي8964

28.5151810.5919.517.598.51777نظاميابا االعداديه بنينمغاغةخالد جمال محمد عبداللطيف حسن8965

38182013.51124.520120.5207.57نظاميابا االعداديه بنينمغاغةخالد على احمد محمد8966

3415129.57.5171795207.57نظاميابا االعداديه بنينمغاغةخالد محمود رجب محمود محمد8967

29.51515.57.57.51518.593.5207.56نظاميابا االعداديه بنينمغاغةخالد هشام محمود محمد علي8968

23.515157.57.51515.584166.55.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةراضى احمد راضى محمد8969

24.515157.5815.513831586نظاميابا االعداديه بنينمغاغةرجب رضا عبداللطيف عبدالفتاح8970

28.51516.513.5821.518.5100197.55.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةرضا صابر محمد محمود8971

31151810.58.51918.5101.51885.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةرضا عبدالغنى احمد عبدالغني8972

31.51518129.521.517.5103.51696نظاميابا االعداديه بنينمغاغةرضا مفرح سيد حسن السيد8973

321516.598171898.5117.56نظاميابا االعداديه بنينمغاغةرفيق مخلص ورد كامل8974

29.51515.5107.517.51592.51786نظاميابا االعداديه بنينمغاغةرمضان احمد رمضان كامل8975



32.5171815132816111.5197.58نظاميابا االعداديه بنينمغاغةزياد احمد راضى امين محمد8976

231516.57.57.51513.583176.58نظاميابا االعداديه بنينمغاغةسالم محمود محمد على8977

2915169.57.51715.592.51676.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةسليم محمود محمد على8978

29.51519.51081817.599.52086نظاميابا االعداديه بنينمغاغةشريف عالء حمدى فكرى8979

29.5151811.57.51914.5961776نظاميابا االعداديه بنينمغاغةشهاب خالد شعبان ابراهيم8980

37252014142818.5128.51978نظاميابا االعداديه بنينمغاغةشهاب رمضان السيد حافظ السيد8981

34.52219.511.51223.519118.52077نظاميابا االعداديه بنينمغاغةصالح جابر عطيه محمد علي8982

3015.519.513.512.52616107196.57نظاميابا االعداديه بنينمغاغةصالح محسن عبدالفتاح ابراهيم8983

38292015153020137207.58نظاميابا االعداديه بنينمغاغةطارق احمد محمد عبداللطيف8984

30.51516.597.516.513.5921778نظاميابا االعداديه بنينمغاغةطارق صافى جابر عبدالغنى عيسى8985

341918.512.51224.519.5115.5207.57.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةطارق محمد ناجى محمد8986

3524.52012.51325.519124207.57.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةطارق مصطفى عبدالحميد محمد8987

22.51518117.518.511.585.5207.57نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعامر على احمد ربيع8988

201516.57.57.5151076.51456.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالحميد عمر عبدالحميد احمد8989

251516.58.5816.511841877نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن احمد جمعه احمد على8990

20.515168.5816.510781766.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن السيد محمد محمدعلى8991

20.515148.57.5161075.5136.56.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن العربى محمود جوده8992

261516.5129211088.51877.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن جمال محمود محمد حسين8993

21.51516139221589.51758نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن حسن محمد عبدالغني8994

351518.512.51123.518110177.57.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن ربيع احمد محمد8995

201516117.518.51079.5196.58نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن رضا فتحى عبدالبديع8996

201513.587.515.510741557.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن شحاته خيرى صبرى محمد8997

201515.57.57.5151075.51557.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن عبدهللا السيد حلمي8998

201514.596151074.51355.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن عصام حسن ربيع8999

20151210.57.51810751655.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن عطيه زكى عبدالرحمن9000

331517.57.57.5151696.5186.58نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن عالء احمد ماضى ابراهيم9001

2215161091910821685نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن عمر جابر مهنى حسن9002

34.523.518.513.58.52216114.51775نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن غريانى عبدالرحمن حسين9003

23.51818127.519.514.593.5156.55نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن قياتى ابوالفتح محمد9004

241817107.517.515.5921675نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن محمد سعيد صادق9005

2615.518.5111223181012065نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن محمد صفوت غنى محمد قنديل9006

25.5192015132818.51112076نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن محمد عبدالمحسن احمدحسن9007

2018.5201513.528.516.5103.5207.57نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن محمد مصطفى على محمد9008

3630201514.529.517.51331996نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن محمود رمضان خليفه9009

37172014.51327.518.51202086نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن محمود عبدهللا احمد9010



2319.51511.58.5201491.51965نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن محمود محروس سيف سليمان9011

3117.51811.5920.517.5104.51875نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن محمود محمد احمد عبدالفتاح9012

3726.52014.51327.5191302075نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن هانى فكرى محمود ابراهيم9013

20.515.51087.515.51273.51555نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالشافى نصر محمد عبدالحفيظ9014

36262014.51327.517.5127197.56نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالعزيز محمود حسن درويش9015

302318.514.513.52817.51171955نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدهللا احمد عبدالحميد محمد عبدالحميد9016

202615.59.57.51716.5951956نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدهللا السيد عبدهللا حسن محمد9017

21.52219.513.57.52118.5102.51986نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدهللا حسين محمود حسين9018

22.518.516131124191002086نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدهللا فتحى محمد حسن حسين9019

29151610.57.5181896197.56نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدهللا محسن السيد فهمى محمد9020

3728.52013.51225.5191302087نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدهللا محمد عبدالحميد محمد محمد9021

21172011.51021.516.5961776نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدهللا محمود كامل عبدالوهاب9022

2019191111.522.511.592197.56نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالمنعم احمد جابر ابوالفتح محمد9023

3826.52014.51327.518.5130.5198.57نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالمنعم اشرف عبدالرحمن عبداللطيف9024

2015207.57.51513831357نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالمنعم جمال السيد شعبان9025

201719117.518.51084.5155.56نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالمنعم عمر عبدالمغنى ابوالفتح9026

29.518.519.5127.519.511.598.51666نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعبدالوهاب محمود على محمد حسن9027

34192010.57.51811102185.56نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعصام صالح محمد عبدهللا على9028

2017.5208.57.5161487.51457نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعالء رضا احمد محمد عبدالهادى9029

37.5302012.511.52419.51312097نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعالء عصام محمد عبدالسالم9030

383020151530201381878نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعلى احمد جمعه محمد9031

2019.51812.57.5201289.5165.58نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعلى احمد رجب شلقامى محمد9032

3930201514.529.520138.5196.58نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعلى السيد شعبان على9033

2021.52011.57.5191090.51557نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعلى خلف ابراهيم حسن علي9034

221920107.517.51088.51656نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعلى ذكى على احمد9035

2019.520107.517.510871265نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعلى علمر جمعه مهني9036

3017.5197.57.5151192.51665نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعمر احمد محمد ناجي9037

3322.520107.517.514.5107.5176.56نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعمر احمد ناجى حسين9038

3319.5209.57.51712101.5136.56نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعمر احمد وفقى عبدالمنعم9039

33.520207.57.51516104.51555نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعمر جابر ابراهيم على حسين9040

3115.5207.57.5151091.51855نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعمر صابر محمود مصطفى علي9041

27.5152087.515.510881275نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعمر على شلقامى محمد ابراهيم9042

30.522207.59.51713.5103157.55نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعمر محمد جابر محمد حسن9043

3830201411.525.519.51332075نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعمر مفرح فهمى على9044

32.52320118.519.512.5107.5155.55نظاميابا االعداديه بنينمغاغةعمر هشام ذكى السيد9045



32221812.57.52012104156.55نظاميابا االعداديه بنينمغاغةغنيم بليغ محمد محمد طرفايه9046

3729.52015122713.5127185.56نظاميابا االعداديه بنينمغاغةكريم احمد عبدالمنعم كامل حسن9047

28.524167.58.51614.5991556نظاميابا االعداديه بنينمغاغةكريم فرج شحاته عمر9048

32.526207.57.51514.51081467نظاميابا االعداديه بنينمغاغةكمال عالء كمال امين9049

26.519.518.58.5917.510921355نظاميابا االعداديه بنينمغاغةكيرلس عماد فوزى السيد9050

3123199.57.517151051467نظاميابا االعداديه بنينمغاغةكيرلس عياد ذكى شحاته9051

3020.518108.518.516.5103.5127.57نظاميابا االعداديه بنينمغاغةكيرلس كمال عزيز يوسف جرجس9052

2017.5107.57.5151072.5107.57نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمؤمن جمال عبدالعظيم احمد9053

23.517.512.57.57.5151078.51577نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمؤمن محمود محمد ابراهيم بدوى9054

3222.5189.58.51814104.51776نظاميابا االعداديه بنينمغاغةماذن احمد محمد حسن عبدالغني9055

3922188101815112147.56نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمارك عادل ابراهيم وهبه9056

38.52918.511.51324.516.5127147.57نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمالك عبدهللا محمد محمود9057

2018107.5815.51073.51386نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحسن عامر مصطفى محمد احمد9058

2017.5127.57.5151074.51477نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد ابراهيم سعد عبداللطيف9059

3324.520117.518.516112176.55نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد ابراهيم محمد ابراهيم محمد9060

3126.51912102219117.5186.55نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد ابراهيم محمد احمد9061

2019.510.57.57.5151075146.55نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد ابراهيم منازع محمد9062

25.521148.57.5161490.5137.56نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد ابراهيم محمد احمد9063

39.5292015153019137.5187.57نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد ابوالفتح عبدالرازق9064

39.5302014152920138.5177.57نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد شحاته احمد9065

3420.518.5810.518.517108.51255نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد شحاته احمد حسين9066

3728.51613.51225.518.5125.51476نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد عبدالمغنى ابوالفتح9067

3623.514.510.57.51813.5105.5107.57نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد فرج احمد9068

392919.514.51428.517.5133.5196.56.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد محمد عابد9069

2829.519.5138.521.514112.51376نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد محمد عثمان9070

3019.51914.59.52414.51071675نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد محمد محمود9071

271817.5138211093.51475نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد محمود عبدالنبى9072

3117.51514.57.5221095.5136.55نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد ناجح راضى عبدالفتاح9073

3829.5201514.529.520137187.55نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد اشرف عبدالمنعم محمدمحمد9074

37252015132818128156.55نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد الحسينى صباحى احمد9075

38.5202014.51125.5201241975نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد بشار حمدى على9076

2018.51613.57.5211085.51075نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد جمال شحاته محمد9077

201611.5137.520.510781075نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد حسان حميده احمد9078

39.5302015153019.51391685.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد حسين عبدالعظيم محمد9079

352119.514.51024.517.5117.51555نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد حمدى عبدهللا كامل احمد9080



2920.51814.510.52515.51081675نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد رضا رمضان عبدالحميد9081

2018.510.5871510741355نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد رمضان يوسف شلقامى فرغلي9082

3919.519.51482217.5117.51976نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد سعد الدين خلف محمد علي9083

382719.51310.523.5191271475نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد شحاته احمد على9084

38282014.51327.519132.51675نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد عبدالمنعم حسن زكى عبدالحفيظ9085

3318.519.5141226181151775نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد عبدالمنعم فؤاد عبدالعزيز9086

38.522.51913.513.527161231676نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد عرفات فتحى محمد9087

3823.52013132618.51261165نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد عالء محمد محمدابراهيم9088

341520138.521.519109.51575نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد على حسين علي9089

2116.51297.516.510761675نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد على محمد ابراهيم عبود9090

2016.512.58.56.51510741987نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد فتحى محمد عبدالفتاح9091

20231110.57.51810821865نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد فهمى على احمد9092

2016.51512.57.5201081.51785نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد مبارك محمد مقيدم9093

2016.515.512.57.5201082177.56.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد محسن ربيع محمود9094

2318.517.511.5819.51088.5186.56نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد محمود رمضان عبداللطيف9095

3625.52012.512.52519125.5196.55نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد مصطفى احمد ابراهيم9096

3518.518.514923131081875.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد مصطفى ذكى محمد حسن9097

32.516.52013.58.52215106186.55.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد مصطفى محمود على عبدالوهاب9098

3017.51913.51124.516107186.55نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمد هاشم على زكى السيد9099

2015.511.5127.519.51076.5136.55.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمود ابراهيم ربيع شلقامى على9100

24.515107.57.5151074.51365نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمود احمد عباس ذكى محمد9101

127.5484121045.51483.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمود السيد محمد محمد9102

2815107.57.51510781785نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمود امين على امين محمد9103

3620.513.511.57.51915.5104.51985نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمود جمال احمد امبابي9104

20151297.516.51073.51585نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمود جمال محمد احمد محمود9105

2015107.57.51510701765نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمود حسن محمد حسن محمد9106

34151010.57.51810871485نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمود حسين حسن اسماعيل9107

221510107.517.51074.51685.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمود حسين محمد صادق9108

20151097.516.51071.51665.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمود عاصم حسنى محمد دبلع9109

201513117.518.51278.5985نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمود عبدالمنعم شحاته امين9110

22151197.516.514.5791085نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمود عبدالمنعم محمد محمد9111

3024.516.5108.518.515.51051985نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمود عثمان عزيز راضي9112

28171613132618.5105.51685نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمود عزام محمود محمد عيد9113

231512.51210.522.517.590.51785نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمود على محمد محمد9114

25.51514.510.511.52216.593.51685نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحمود يحيى محمد ابراهيم9115



2615118.51018.51383.51365نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمحيى عبدالرحمن محيى محمد عبدالرحمن9116

221517.510.57.5181890.51675نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمختار محمد محيى محمد9117

39.53019.5151530201391986.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمصطفى ابرهيم ابراهيم ربيع9118

201512.57.57.5151476.51475نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمصطفى ابوالعزايم صالح محمد9119

331517.588.516.515971775نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمصطفى احمد ربيع محمد9120

201513.57.57.51511.5751365نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمصطفى احمد محمد احمد عبدالفتاح9121

281715.58.57.51619.5961585نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمصطفى عبدالجواد محمد ذكي9122

26.520178.51018.5191011385نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمصطفى عصام حسين محمد9123

3628.5201412.526.5201311885نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمصطفى على السيد صديق9124

2723.516.5148.522.520109.51585.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمصطفى عيد جمعه على9125

232015.512.57.52017.5961785نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمصطفى محمد رجب شلقامي9126

4029.52015153020139.51785نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمصطفى محمد عبدهللا محمد9127

403020151530201401886نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمصطفى محيى محمد ابوجبل9128

281517.5810181593.51665نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمعتصم حسين احمد محمود9129

20151611.5920.513.5851986.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمالك رضا رشدى فهيم9130

4029.519.514.51529.517.51361985.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمينا رضا شحاته وهبه9131

20151612.510.52313.587.51985نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمينا عاطف ظريف فوزى9132

3717.519.512122414.5112.51885.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةمينا معوض يوسف بولس9133

39.529201514.529.516.5134.51685.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةنور محمد شلقامى ابراهيم احمد9134

241510.5127.519.512811285.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةهشام محمود شعبان محمد9135

241510.511.57.5191078.51385نظاميابا االعداديه بنينمغاغةياسر احمد حسين السيد مخلوف9136

201516107.517.51381.51775نظاميابا االعداديه بنينمغاغةياسر احمد عبدالحميد محمود9137

351517.51110.521.510992087نظاميابا االعداديه بنينمغاغةياسر زين العابدين خلف محمد على9138

221513.5118.519.516.586.51955نظاميابا االعداديه بنينمغاغةياسر مصطفى احمد محمد مصطفى9139

391819.513142716.51201965نظاميابا االعداديه بنينمغاغةيوسف اسامه سعد احمد9140

201517109.519.512.5841885نظاميابا االعداديه بنينمغاغةيوسف شحاته بباوى ميخائيل9141

402719.515153020136.52067.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةيوسف صابر محيى احمد حسن نوفل9142

4025.52013.511.52518.51291886.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةيوسف محمد اسماعيل ابراهيم9143

201513.510.5919.510.578.51585.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةيوسف محمد حسن عبدالغنى حسن9144

201510.510.51020.510761585نظاميابا االعداديه بنينمغاغةيوسف محمد شعبان عبدالغنى9145

2015108.57.51610711585.5نظاميابا االعداديه بنينمغاغةيوسف محمد عبدالمنعم محمد9146

2015108.58.51710721665نظاميابا االعداديه بنينمغاغةيوسف محمد محمد ابراهيم حسين9147

221510109.519.51379.51475نظاميابا االعداديه بنينمغاغةيوسف محمد مصطفى عبدهللا كامل9148

231510128.520.51078.51785نظاميابا االعداديه بنينمغاغةيوسف محمود شحاته احمد9149

362720109.519.517.51202095نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاحسان مصطفى احمد محمد على9150



341916.5119.520.514.5104.51786.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاروى خالد عبدالفتاح محمد9151

29151710.51020.515.597158.56.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسراء احمد محمد حسن علي9152

32181711.512.52417.5108.5198.55نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسراء السيد على السيد9153

3929.52013.513.52719.51351985نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسراء حسن احمد حسن9154

331510981712.587.51685.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسراء حسن عبدهللا حسن9155

31151812.512.52515.5104.5197.55.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسراء حسين محمد ربيع عبدهللا9156

3619.51813.513.52715.51161986نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسراء حسين محمد عبدهللا9157

3017171111.522.515.51021986.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسراء عصام عبدهللا محمد9158

32151611.510.522161011786.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسراء عقل محمد نظمى السيد9159

29162010.51121.516.5103198.55نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسراء محمد احمد على محمد9160

3816.5199.51019.5171101788.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسالم سباق محمود سليم9161

3515167.57.51516.597.51977نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسالم محمود على على احمد9162

392819.511.51324.516.5127.51876نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء احمد جابر محمد السيد9163

31151587.515.51389.51788نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء احمد محمود محمد9164

26151187.515.51077.51887.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء اسماعيل جابر محمد9165

341517.58.57.51616.5991485.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء الشفعى محمد محمد ابراهيم9166

2015108.57.51614.575.51285.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء حسنى حسن عبدالغنى غرياني9167

20151287.515.51779.51585نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء حسين شعبان ابراهيم9168

342214.599.518.515.5104.52087نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء رضا ابوزيد عالم السيد9169

362617.512.513.52619124.5188.57.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء رضا حسب هللا محمد السيد9170

382818.513142712.51242086.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء رضوان محمد كامل9171

3728.5191412.526.518.5129.5208.56.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء زين العابدين حسن الزيادي9172

36151797.516.51094.52096.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء شحاته محروس كامل9173

321518.51111.522.513.5101.51485نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء شعبان صبيح عبدالرحيم9174

3929201514.529.517134.52096نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء صالح سيد محمدحسين9175

231513.5109.519.510812085.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء عادل محمد ربيع9176

393019151530201382086.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء عبدالجواد محمد عبدالرحمن مهني9177

25151098.517.51077.51885نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء محمد جابر شحاته حسن9178

241614.58.59.5181082.51985نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء محمد رمضان شعبان9179

3928.5181114.525.516.5127.51985نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء محمد فاروق محمد عبدالقادر9180

3929.51914.51529.5191361985نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء محمود محمد محمد عبدالعزيز9181

371515.599181095.51686نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء مدحت رجب حسن9182

2115107.57.51510711785.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاسماء معتمد سالمه احمد9183

393020151530201391886.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاشرقت عبدالعظيم سعد الدين مصطفى احمد9184

403020151530201401787.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاصاله راضى ابراهيم راضى9185



2415107.5916.511.5771085نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاالء احمد احمد السيد محمد9186

38301814.513.528181321787نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاالء احمد رمضان محمد9187

38302015132818.5134.51678نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاالء صالح مهدى محمود9188

3725.5201210.522.515.5120.52085نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاالء عامر عيسى احمد عمران9189

3826.51811112216120.52085نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاالء محمد سالم محمد حسن9190

3828.52012.51224.5151262086نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةالحسناء رمضان محروس مهنى9191

38302013.513.52719.5134.51986نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةالزهراء حسن رجب محمود حسن9192

3827.52014.514.52915.51301985نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةالزهراء محمود احمد عبدالرحيم9193

251515.57.59.5171082.51785نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةالشيماء احمد رفعت ابراهيم معوض9194

441575صفر2666.532.55.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةالشيماء رضا ربيع شلقامي9195

54.51563.5واحد201555.5813.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةام هاشم محمد خليل عطا اسماعيل9196

35171810132314.5107.52087نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةامانى ابراهيم محمد محمد علي9197

36301713.514.52812.5123.51786نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةامانى عبدالمنعم محمد عابد سالم9198

40302014.51529.519138.51978نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةامانى محمد الحينى محمد9199

2115117.57.51510721386نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةامانى محمد زكى عبدالرحمن محمد9200

3721.5159.58.51810101.5188.55.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةامل عادل عطيه حسن9201

301514.57.57.5151084.51985نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةامل محمود محمد الصغير عبدالحليم9202

281515.58.51018.51087168.57.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةامنه شحاته محمد محمود9203

201514.589171076.51088نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةامنيه عبدهللا ربيع محمد عبدالوهاب9204

40302015153020140199.58نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةامنيه محمود موسى احمد9205

40302015153020140199.58نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةامنيه مصطفى جمال زكي9206

53.5146.57.5واحد10151188.516.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاميره احمد محمد خالد محمد9207

3522.52014.514.52913119.51888.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاميره السعدى الفولى حسن احمد9208

66.5177.57.5واحد2015147.5916.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاميره جمال محمد عبدالوهاب9209

302315891710951788.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاميره حسين محمد نجيب محمد9210

681998.5صفر221515.569.515.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاميره شمس الدين ربيع محمود9211

3829.52015153019.51371998نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاميره عصام حمزه محمد9212

311516.51010201597.5198.57نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاميره عيد شربينى حسن9213

4029.52015153019.51392087.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاميره محمد جمعه محمد9214

391818.51111.522.5101082087.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاميره مدين احمد محمود9215

251510.57.57.5151075.51786نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاميره يحيى محمد السيد9216

3828.518.51312.525.518128.51987.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةاميمه جمال محمد فهيم9217

3617.5179.510.52012102.51787.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةانتصار عبدالناصر ابراهيم على9218

4029.5201414.528.519.5137.5198.58نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةايمان جمال صابر عبدالعظيم9219

2915147.57.5151083186.56.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةايه ابراهيم ربيع ابراهيم احمد9220



40292015153019.5138.5207.57نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةايه ابراهيم على ذكى9221

402819.513.51528.519.5135.52087نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةايه احمد شعبان محمد عثمان9222

3930201414.528.518.51362097نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةايه احمد محمد احمدمحمد9223

4027.52014.513.52819134.51997.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةايه البطل محمد مصطفى9224

362117.59.51019.514.5108.5208.57.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةايه جمعه عمر حسن9225

40302014.51529.520139.5208.58.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةايه حسين رمضان عبدالواحد9226

3727.52011122318125.52087نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةايه رشدى زكى محمد9227

2315107.5916.51175.51876نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةايه رضا جمعه ماضى عثمان9228

3723177.510.51813108197.57نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةايه فوزى عبدالسالم عبدالحليم على9229

4028.52015153017135.52097نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةبثينه اسماعيل عبدالجواد عبدالرازق9230

2115107.57.5151071178.58نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةبركه فرج محمد الصغير ابوالحمايد9231

291813910191190208.57.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةبركه محمود شعبان عرفات9232

3923.517.51414.528.516.5125208.56نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةبسمله السيد محمد مصطفى عبداللطيف9233

2015107.58.51610711586نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةبسمه حسن جمعه ماضى9234

342012.598.517.512961555.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةتسنيم اشرف محمد هاشم9235

3426.5157.510.51818111.5197.57نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةتغريد احمد عبدالشافى محمود9236

2015107.57.51510701275نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةتهانى صالح على عبدالغنى9237

1515557.512.51.549116.53.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةثريا نادى محمد ابراهيم9238

1315567.513.52.549136.55نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةجهاد بيره صالح صبري9239

2019.51089.517.510771677.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةحبيبه خيرى عبدالتواب فتح هللا9240

27261011.514.526131021675نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةحبيبه عصام الدين عيدالفتاح عبدالغنى9241

2723128.51220.51092.5167.55.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةحبيبه محمد محمد عيد علي9242

2119.5107.57.5151075.51885.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةحسناء حسن على احمد عبدالسميع9243

28221411132411.599.5127.57نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةحسناء حمدى محمد حافظ9244

201910781510741577نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةحميده عمر محمد عبداللطيف9245

37271812.51224.516.5123207.57نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةحنان حسين محمد حسين9246

3524.510109.519.513.5102.51775.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةخديجه احمد زكى عبدالمعبود9247

392717.51212.524.5161241985.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةخديجه احمد ربيع محمود محمد9248

24221011.512.52414.594.51785نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةخديجه محمود رشدى راضى9249

362613.511.51324.5171171576.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةخلود عادل ربيع عبدالعظيم علي9250

2216.5107.58.5161074.5166.56.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةخلود مصطفى ابراهيم ربيع9251

2019.5107.510.5181077.51786نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةخيريه محمود ابوالفتح احمد9252

322215.58.5816.510.596.51976نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةداليا اشرف محمد حسن طه9253

31211078151087157.56.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةداليا جمال السيد حسين9254

2015.512.57.57.5151073188.56نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةداليا رجب جمال على عبدالواحد9255



37.5262013.51427.519.5130.51988نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةدعاء ابوبكر احمد محمد9256

292012.51010.520.510921496.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةدعاء خالد احمد محمد احمد9257

2219.513.59.59.51910841587نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةدعاء عبدالمنعم محمود شلقامي9258

2915108.51018.51082.51588نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةدعاء مصطفى ربيع محمد بسطاويسى9259

36151813.512.526181131685نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةدميانه اسحاق سمعان ناشد9260

2017131091910791595نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةدميانه رضا ابراهيم بشرى9261

2215107.57.5151072206.55نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةدينا ربيع حسن ربيع9262

2015107.59.5171072128.55.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةدينا عبدهللا شعبان محمد9263

2015107.58.5161071176.55نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرابعه رجب عطيه عبدالحفيظ9264

2717107.57.5151079147.56.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرانيا حجازى ناجى ابوزيد9265

311812.597.516.51088157.55.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرانيا حسن احمد محمد ضيف هللا9266

3415.510119201089.51496.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرانيا رضا محمد محمود ابراهيم9267

3720.517.51513.528.516119.5198.55.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرباب جابر حبيب حسين9268

3323.514.514132716.5114.51985نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرحاب رضا شعبان احمد9269

251911.511.59.5211086.5159.56.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرحاب شحاته عبدالغنى مصطفى9270

2715.510.59.5817.51080.5148.56نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرحمه ابراهيم شعبان على السيد9271

2318.512.5810181082157.55.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرحمه حسن ربيع حسن عبدالعزيز9272

3322.5161181914.51051885نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرحمه شريف ابراهيم عبدالمحسن9273

2717111181910.584.51785نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرحمه على نجيب ابراهيم9274

3124.515109.519.510100177.56نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرحمه محسن محمد رمضان9275

37231911.51324.517.51211876.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرحمه محمود رمضان عبدهللا9276

3322.519.512.5921.512.5109188.56.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرحمه محمود عبدالمنعم محمد9277

3924.519.515153020133208.58.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرحمه محمود محمد عبدالعليم9278

341516.51111.522.518.5106.5198.57نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرشا عطيه عبدهللا محمد9279

2315121210221183207.58نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرضوى احمد مصطفى محمد عبدالوهاب9280

23151097.516.51074.51276نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرضوى جمال فولى محمد9281

21161311.57.5191079166.55نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرغد مصطفى عيد رجب9282

31261911.512.524141142085نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرغده محمد على محمد9283

3727.515.515153013.5123.51786.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرنا محمد شحاته محمد عثمان9284

382817.515153014127.5187.56.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرنا محمد عباس احمد9285

40302015153020140198.56.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةرنا محمود احمد عبدالحليم9286

40302015153019.5139.52088نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةروان عادل جابر احمد9287

3929.5151313.526.516126196.56نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةريم اشرف محمود عبدالوهاب9288

2917.511.58.57.51610841455نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةريناد عصام جابر محمد ابراهيم9289

201512115.516.51073.5147.56.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةريهام مصطفى نعمان عبدالعظيم9290



2015107.57.5151070955نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةزينب رضا حسن محمد احمد9291

2515101091910791975نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةزينب شعبان ذكى محمد9292

2523.513.51312251097187.55نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةزينب عبدالغنى احمد عبدالغني9293

21.515107.58.5161072.51975نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةزينب محمد جمعه عمر حسن9294

2421.513.512.51224.51093.51975نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةزينب محمد ناجى حسين9295

25161011.55.51710781885.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةزينب محمود محمد الجهمى9296

362417.512.51022.5181181785.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةساره جمال مصطفى ابراهيم مرسي9297

362218.512.51224.517.5118.5207.55نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةساره عبدهللا ابراهيم حسين علي9298

34191812.512.52518114198.56نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةساره عمر جابر فولى محمد9299

2415137.57.51511781175نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةساره محمد رمضان محمود محمد9300

36251712.510.523201212086.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةساره محمد عبدالفتاح محمد علي9301

3616177.57.51515.599.51686.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةساره محمود احمد اسماعيل9302

36272012.511.524191261795.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةسعاد محمد ربيع عنتر على9303

3527.51913.513.52719.51281987نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةسكينه عبدهللا عبدالفتاح السيد9304

3726.51814.51226.5201281797نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةسالمه محمد اسحق عبدالحفيظ9305

2516.5107.57.5151581.51796نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةسماح احمد مخيمر ابوبكر9306

321812107.517.515.5951986نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةسماح السيد محمد ابراهيم9307

2015117.57.51514751386نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةسماح على رمضان محمد9308

2515137.57.51513811886.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةسميره حازم عبدالغنى حسن9309

3416.51713.59.52317107.51487نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةسميه حسين محروس محمد حسن9310

22151587151481207.55.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةسميه صالح عبدالعزيز ابراهيم9311

36262014.51226.518.5127197.56.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشاهنده عبدالمنعم السيد محمد9312

28151787.515.512.5881886.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشروق جمال امين على9313

2216.51687.515.515.585.51886.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشرين حسن محمد عبدالرحمن9314

3729191310.523.520128.51997نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشهد احيد مرتجى حسن احمد9315

352016138.521.520112.51996.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشهد اشرف كامل احمد9316

3625191313.526.519.51261895.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشهد السيد سعد حسن على9317

2220.5107.57.5151077.51577نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشهد ربيع محمود محمد حسن9318

39.5302015153020139.51875.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشهد رضا احمد عبدالعظيم9319

3725187.510.51817.5115.51775نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشهد ذكى محمد عبدالقوي9320

2315157.57.51512.580.51475.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشهد صالح محمود احمد9321

2715157.57.51514.586.5177.57.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشهد عزام احمد فهمي9322

3821171081816.5110.51877نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشهد عمر حسين عبدالحليم9323

3727.519.512.51123.519.5127198.56نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشهد فايز على ابراهيم9324

373019.51413.527.518.5132.51785.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشهد محمد عبدهللا علي9325



2921169.57.517181011577نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشهد مفرح رجب فهمى9326

3628.5191312.525.518127178.55.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشهنده جابر محمد عبدالرحيم9327

3318.5167.57.51515.598187.57نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشهيره حسين احمد عبدالصمد9328

2616.51610.57.51815.5921976نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشيرين خيرى محمد عبدالرحمن9329

2015137.57.51510731555.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشيماء ايهاب رجب رمضان9330

2515167.57.51510.581.51577نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشيماء جابر محمود احمد عبداللطيف9331

39.5302015153020139.52076نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشيماء جمال محمد مصطفى9332

2815197.57.51514.591.51977نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشيماء رضا زغلول عبود9333

3727.5181213.525.5201282077نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشيماء سعيد محمود حسين9334

3217.51887.515.513.596.51877.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشيماء صالح ناجى محمد احمد9335

27.515157.5815.51386197.57نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشيماء عالء مصطفى محمد9336

2015107.57.51510701356نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةشيماء وحيد على خليفه9337

30151610.58.51913.593.5127.55نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةصباح ابراهيم احمد عبدالرحمن9338

2015107.57.5151070175.56نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةعبير عيد محمد طه9339

2715107.5815.51077.51396.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةعزه شعبان صبيح عبدالرحيم9340

3415107.57.51510841977نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةعزه محمد عباس احمد9341

3316.5137.57.5151188.5185.57نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةعال احمد فهمى محمد عبدالسميع9342

2616.5159.57.5171084.5157.57نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةعال جمال احمد محمدمحمد9343

39292015142919.5136.51987نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةعلياء عماد محروس محمد9344

2215.5107.57.5151072.51675نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةعواطف سعد محمود محمد حسن9345

2618.5127.57.5151081.51075نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةغاده رضا فايز حنا9346

2915107.57.5151079197.56نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةغاده محمود احمد حسن9347

2815107.57.5151078177.56.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةفاتن ناصر احمد ربيع ابراهيم9348

36231610.5919.514.51091977نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةفاطمه احمد عبدالمنعم محمد محمد9349

39.5282015153020137.51995نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةفاطمه احمد محمد طه9350

2415207.57.51510841787نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةفاطمه احمد محمد على حسن9351

3829.5201414.528.519.5135.5208.58نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةفاطمه السيد ابراهيم محمد عبدالهادي9352

2915.5107.57.5151079.5177.56.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةفاطمه حسن احمد محمود9353

2115107.57.5151071177.56نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةفاطمه حسين رمضان محمد ابراهيم9354

2015.5117.57.5151071.51176نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةفاطمه رجب دكرورى محمد محمد9355

3118.51310.5818.512.593.51877.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةفاطمه رضا محمد شعبان9356

36261912.510.52318.5122.51876نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةفاطمه رضا محمد محمد السيد9357

24151011.59.52110801587نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةفاطمه عبدالمنعم عبدالمغنى ابوالفتح9358

311519141226141051877نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةفاطمه عبدالمنعم فؤاد عبدالعزيز9359

3829201514.529.518.5135197.57.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةفاطمه عبدالمنعم محمد حسن محمد9360



2615107.57.5151076167.56نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةفاطمه محمود محمد الجهمى9361

301713117.518.51290.51586.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةفايزه احمد عبدهللا محمد9362

158.557.57.5151.5451486.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةفايزه جمال فاروق حسن عبدالجواد9363

3217161110.521.514100.51596نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةفايزه شعبان ذكى على9364

301510107.517.51082.51487.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةفرحه عصام رمضان عبدالقادر9365

2615108.57.51610771487.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةفرحه محمد شحاته محمد محمد9366

2815101051510781587.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةفرحه محمود حسن ربيع9367

28151087.515.51078.51886نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةكريمان محمود نجيب محمد عبدالجواد9368

2315108.57.51610741786.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةلوزه مصطفى حسين مهني9369

271510117.518.51080.51897.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةليلى محمد امبابى اسماعيل9370

29151512.57.52015.594.51486نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمارينا عماد جورجى غطاس9371

402619.51592417126.51685.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمارينا مجدى جورج غطاس9372

20151097167.568.5126.56.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمديحه احمد على فرحات9373

3726.519.514.59.52416.5123.51696.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمرثا اسامه وليم مسعد9374

40282014.511.52618.5132.51797نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمرنا يوسف عادل عياد يوسف9375

4026.519.51514.529.518133.51596.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمروه الحسينى رمضان فهمى على9376

3320.51210.5818.512961896نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمروه جمال محمد محمود9377

4028.52015153019137.52087.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمروه حسين عبدالغنى احمد غرياني9378

4027201514.529.519135.513.587نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمروه رضا ماهر ابراهيم9379

4027.52015132817132.51986.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمروه محمد رفعت جالل9380

40302015142918.5137.52086.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمروه محمود احمد على احمد9381

3322.5199.51019.515.5109.51887نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمريم اشرف فهيم ابراهيم جرجس9382

4028.519.51514.529.519.51372086.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمريم عصام ربيع محمود شمس الدين9383

35.5261212.513.52619.51191997نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمريم محسن احمد ابراهيم9384

403020151530201401997نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةملك ياسر ابراهيم احمد ابراهيم9385

201510881610711886.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمنار احمد فكرى محمد9386

4029.5191514.529.5201381986.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمنال عبدالمنعم عبدهللا نوح9387

38147.56واحد11153448نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمنال محمد ابراهيم محمد عبدالوهاب9388

2415107.57.51510741686.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمنى احمد داود عبدالحفيظ9389

2018107.57.51510731896.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمنى احمد محمد حسن9390

2515.5107.57.5151075.51886نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمنى شحاته محمد احمد9391

2015107.57.51510701686نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمنى صابر محمد حامد9392

4029.52015153020139.52097.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمها احمد مصطفى شلقامي9393

2817.51497.516.510862086.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمها رشدى محمد حسن طه9394

2016107.57.5151071177.56.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمها رضا رجب شلقامي9395



3515147.57.51516.595.51967نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمها عبدهللا نجيب حسين عبدهللا9396

4027.519.514.514.52919.5135.51997.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمها مصطفى احمد مصطفى9397

403019.515153019.51392097.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمها مفرح صالح السيد9398

39261612.510.52317.5121.51887.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمهرائيل ممدوح فايز مهنى9399

2015107.57.51511.571.51697نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمى على ابو زيد عالم9400

2015107.58.51612.573.51486نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةمياده رضا ذكى ابراهيم9401

34.521121011.521.517.5106.51975.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةناديه محسن شحاته شلقامي9402

393016141327181302078نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةناديه محمود ابوالليل مبارك9403

38221610.51222.515113.52087.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةناديه مصطفى محمد ذكى9404

26.515105.51116.510781865نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةناهد جمال فتحى محمد ذكى9405

29.515108.511.52011.5861566نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةنجالء ابراهيم محمد محمد ابراهيم9406

3715107.58.51611891964نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةنجالء عبدالحميد عبدالعظيم شلقامى9407

35.515107.57.5151287.51065نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةندا سيد محمد محمود9408

23151069151073136.55نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةندا عبدالمنعم محمد حسين عثمان9409

31.515107.57.51510.5821885نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةندى جمال ماهر محمد حامد9410

23.515107.58.5161074.51675نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةندى حسن محمد حسن9411

201510871510701675نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةندى حسن محمد حسن عبدالغني9412

24151097.516.51075.51385نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةنرمين محمد صدقى عبدالعظيم9413

32.5201610.51121.513.5103.51865نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةنسرين محمد زكى احمد حبيب9414

35.5241712132517.51191855نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةنسيبه حمدى ربيع محمد9415

32151311102115.596.51775نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةنعمات مصطفى محمد ذكي9416

3715147.51017.51497.51486نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةنفيسه القاياتى عبدالرازق محمد9417

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةنهال رمضان حسن على عبدالرازق9418

4023209.513.523151211886نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةنهله احمد مظهر عبدهللا9419

39292014.51529.518135.51886نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةنهى رضا ماهر ابراهيم9420

2515107.57.51510751875نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةنهى عاشور ماضى عثمان9421

2115107.57.51510711675.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةنورا مصطفى جابر رمضان9422

4018169122116.5111.51476.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةنورهان ابراهيم احمد ابراهيم محمد9423

24.515107.57.51510.5751476.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةنورهان جمال محمد ربيع حسن9424

3415147.5916.51190.51975نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةنورهان حسين عبدهللا عبدالنبى9425

35.516159122116103.51886نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةنورهان رضا ربيع حسيب محمد9426

2915107.57.51510791785نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةنورهان رمضان محمد عبدالحفيظ9427

2015127.58.51610731685نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةنورهان عصام محمد ناجى عبدالنور9428

23.51512810181078.51465نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهاجر اشرف محمد محمد ابراهيم9429

26.515107.57.5151076.5975نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهاجر جابر ناجى محمد9430



3515199817141001485.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهاجر ربيع جمعه محمد9431

403020101525201351786نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهاجر محمود ربيع محمود9432

201510871510701585.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهاجر محمود محمد السعدنى9433

32161910122216.5105.51786.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهاجر محيى محمد على9434

2215169.51221.511.5861485.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهاجر وحيد ربيع محمد السيد9435

36.5281813.514.52819129.51685.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهاله جمال احمد عبدالظاهر9436

2115147.57.51510751085نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهاله شرقاوى عطيه ابراهيم9437

2715127.57.51510791585نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهبه ابراهيم ذكى محمد حسن9438

30.5181611.51021.510961285نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهبه حسين محمد انور عبدالعزيز9439

22.515117.57.5151073.5984نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهبه مجدى بباوى كامل9440

40272015153019.5136.51886.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهبه ممدوح فاروق محمد9441

36211812.512.52515.5115.51386.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهبه موسى دكرورى محمد محمد9442

2115117.57.51510721086.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهدى محمد احمد محمد حسن9443

311815871510891486.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهدى محمد حسن كرم حسن9444

2715157.57.51510821185نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهدى مصطفى احمد احمد محمد9445

33.515167.5815.510901664نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهدير حسن رمضان معوض9446

33161412112313991865نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهدير ربيع محمد عبدالحفيظ عثمان9447

33.515169.59.5191497.51885نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهند احمد رجب عبدالعظيم عباس9448

2015137.57.51510731585نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهند جمال فتحى محمد9449

36231511.51223.518.51161487نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهند حسين محمود محمد ابراهيم9450

31.515179.5716.513931275.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهند رضا ناجح محمد9451

2015107.57.51510701075نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهند محمد رمضان محمد علي9452

16.51554.54.592.548127.54نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةهويدا جمال ذكى رجب9453

34.5241813.51427.515.5119.51785نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةورده عمر احمد حسن9454

37.5251910.511.52216119.51685نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةورده محسن السيد ذكى عبدالجواد9455

2815117.57.51510791485نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةورده محمود محمد سعيد9456

2015107.57.51510701385نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةوعد محمد محمد ناجي9457

11.5463362.5301184نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةوفاء عامر احمد ربيع ابراهيم9458

45.51566واحد1615742.56.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةوفاء هشام على حسن9459

4030201414.528.519.51381379نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةياسمين احمد ربيع احمد مغازي9460

2615107.57.51510761775.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةياسمين احمد محمد ابراهيم9461

25.51510157221082.5137.55نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةياسمين احمد محمد حسين9462

27.515117.57.5151078.51886نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةياسمين ايمن حسن على عبداللطيف9463

2215107.57.51510721585نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةياسمين جمال على محمد9464

31.51513881613.5891686.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةياسمين حسين ناجى محمد حسين9465



39282012.514.52717.5131.51788نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةياسمين ربيع احمد ابراهيم9466

40292013152819.5136.51667نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةيمنى محمد صدقى الجهمى السيد9467

3723181312.525.518121.51788.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةيوستينا عالء وهبه شحاته9468

37.529.51714152917.5130.51787.5نظاميالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةيوستينا مجدى ايراهيم مكرم هللا9469

2015128.56.5151072167.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةابراء انورالسادات عيسى محمد9470

28151510.54.5151083177.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاخالص محمد السيد ابراهيم9471

2015107.57.5151070137.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاسراء احمد جمعه محمد9472

3927201514.529.520135.5197.58نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاسراء توفيق ابراهيم توفيق9473

2015139.57.5171075167.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاسراء رضا عيد شحاته9474

20151410.5616.51075.5157.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاسراء محمد على محمد9475

20151287151072177.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاسراء ياسر السيد عبدالوهاب9476

342617131225141161976.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاسماء جابر محمد حسن9477

20.5151087151070.5187.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاسماء صفوت حسن عبدالفتاح9478

20151110.5616.51072.51876نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاسماء فريد على طه9479

20151010.54.51510701575.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاسماء محمد السيد احمد9480

815107.55.5131.547.5137.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاسماء محمد محمد عبدالعزيز9481

2015109.55.51510701575نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاقبال حسين محمد علي9482

3215141382110921486نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاالء رمضان الحينى محمد9483

21.51513116.517.510771975نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاالء على فاروق علي9484

36.517181512.527.5131121876.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاالء محمود صالح محمود9485

36.5151512.51123.511101207.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةالشيماء محمد احمد على9486

34.5171613112413104.5197.58.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةامانى محمد على حسن9487

27.515141011211087.52087نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةامانى محمد محمد صادق9488

21.515141310.523.5579147.58نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةامل راضى محروس عبدالعظيم9489

25.5151096151075.55.57.56نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةامنه رمضان محمد عبدالعظيم9490

36.51676واحد9767.5613.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةامنيه محمد ناجح منصور9491

2015137.57.5151073105.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاميره شحاته شحات سعيد9492

37.5241914142816124.5197.57.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاميره طه محمد طه9493

34151613.5821.512.5991986.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاميره محمد عبدالمحسن ابراهيم9494

20151287151072137.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاميمه ربيع زكى عبدالعزيز9495

22151411.5516.51077.5197.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاميمه على السيد موسى9496

28171310.57.5181086187.55.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاميمه محمد محروس عبدالوهاب9497

2415138.57.51610781776.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةانتسال احمد محمد علي9498

2015107.57.5151070106.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةانتصار فريد كمال راضي9499

201513106161074168.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةايمان ربيع على غندور9500



2015117.57.5151071137.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةايمان محمد احمد علي9501

271513.587.515.510811685نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةايه جابر محمد محمد9502

29.51514.58.57.51610851966.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةايه ربيع مصطفى عبدالقوى9503

2015168.57.51610771785.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةايه شعبان عبدهللا حسن9504

251512.57.57.5151077.51465.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةايه عزت ابوغنيمه عبدالغني9505

31151810.57.51810921896نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةايه محمد خميس عويس9506

21.51511.57.57.51510731895.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةايه محمد شلقامى محمد9507

2915158.57.51610851886نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةايه محى محمد السيد9508

20151397.516.51074.51685نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةايه ناصر اسماعيل عبدالرحمن9509

372218.59.5817.515.5110.51986نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةبشاير صالح السيد عبدالعزيز9510

26.51515.511.58.52010871487نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةبطه حجازى عبدهللا عبدالعظيم9511

30.51514.57.57.51510851585نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةجهاد صابر زين العابدين محمد9512

371518.510122213105.5168.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةجهاد محمد محمد عبدهللا9513

25.515107.57.5151075.51385نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةجيهان حميد عيد شحاته9514

3115147.57.51510851585نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةحسناء صالح صابر محمود9515

2215107.57.51510721485نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةحسناء على محمد فرج9516

321516.5107.517.510911687نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةحسناء محمد ذكى عبدالحميد9517

201510.57.57.5151070.51285نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةحفظه محمد عبدهللا محمد9518

201510.597.516.510721085نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةخلود عبدالمعز السيد شلقامي9519

20151087.515.51070.51086.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةداليا بكرى متولى يونس9520

2015108.57.51610711285نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةداليا عرفات محمد دسوقى9521

32.51511.5107.517.51086.51785نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةدانا عماد حسباهلل مهنى9522

331515.511.57.5191092.51777نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةدعاء السيد محمد حسن9523

31.5151710.57.5181091.52086نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةدنيا حامد عاشور حامد9524

361518.59.57.5171298.51986.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةدينا عادل عزيز بنيامين9525

51.51085نصف206107.57.515نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةرانيا جابر محمد محمد9526

251513.587.515.510791786نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةرانيا رزق هللا يوسف سولاير9527

2715128.57.51610801485نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةرانيا مفتاح سالم موسي9528

24151010.57.51810771386نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةرجاء شعبان ابراهيم عبداللطيف9529

37271813152818.5128.51785.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةرحمه حماده محمد محمد9530

30151097.516.51081.51385نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةرحمه ربيع محمد موسى9531

36.515149.57.5171193.51686.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةرحمه صبحى محمد ابراهيم9532

361516.514.513.52813.51091486.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةرحمه صالح رجب عبدالعظيم9533

201511.58.57.5161072.51786.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةرحمه محمد السيد عوض9534

481256واحد165108.57.516نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةرغده ابوالعمران فتح الباب عطيه9535



35.528191314.527.517.5127.51985نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةروان محمد محمد محمد9536

35.51818.57.511.519101011885نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةزهراء احمد مصطفى توفيق9537

392619109.519.514117.51485نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةزهراء اشرف سعد ابراهيم9538

23.51511.57.5815.51075.51285نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةزهراء جمعه رمضان عبدالفتاح9539

2015107.57.51510701075نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةزينب حمد ابراهيم الشافعي9540

46.51385نصف156107.57.515نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةزينب شافعى ابراهيم شافعى9541

38302014.51529.520137.51886.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةساره جمال محمد مهنى9542

2015108.511.52010751685نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةسالمين على على حسن9543

34261612.51527.516.51201986.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةساميه نبيل جورجى وهبه9544

33.51615.5813.521.511.5981886.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةسمر ميالد راغب شفيق9545

31151487.515.51085.51887نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةسميه رجب عبدالوهاب ابوزيد9546

25.515107.57.5151075.51655نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةسميه رمضان محمد طه9547

2015107.57.51510701275نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةسميه غانم شحاته محمد9548

3015107.51017.51082.51485.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةسناء على محمد علي9549

20.515107.58.51610.5721195.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةشاهندا اشرف ابوالليل عبدالعظيم9550

37.53019.515153020137208.56نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةشهد جمال محمد حسن9551

2815127.57.51510801785نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةشهد جمعه على طه9552

3216138101812911385نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةشهد محمد محمد علي9553

36.515187.51017.5151022075نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةشيماء حمدى حنفى عبدالجواد9554

2015137.5815.51073.51665نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةشيماء محمد دياب عبدالمحسن9555

12.51527.59.517248.5965نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةصفيه مساعد محمد حسن9556

1286.57.57.5151.543965نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةصفيه مصطفى حسين احمد9557

2815107.57.51510781775نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعدل احمد عبدالحكيم طه9558

24.51511.57.57.51510761575نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعال على محمد محمد9559

201510.57.5815.510711775نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعال محمد ابراهيم علي9560

28.51512.57.58.51610821975.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعلياء على محمد مصطفى9561

2715147.59.51710831675نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعلياء محمد محمد صالح9562

32.51516.57.51017.511.5931985نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعلياء محمد محمد عبدالنبي9563

341516.510.512.52314.5103208.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعهود عادل عزام السيد9564

3015157.59.51711881885نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه صفوت مؤمن محمد9565

361675نصف203327.59.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه عبدهللا محمود علي9566

311512.57.5916.510851985نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه على محمد احمد9567

26.515127.57.5151078.51675نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه محمد عيد توفيق9568

2015127.57.51510721985نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه محمد محمد ابراهيم9569

341515.51512.527.515107197.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةفرحه صالح عبدالمنعم كامل9570



28.515107.58.5161079.5197.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةكرستينا سليم فاروق كامل9571

33.52716.510.51020.515112.51986.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمارى جمال ادوار يوسف9572

20.515107.5916.51072187.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمروه رضا شلقامى علي9573

33.515147.510.5181090.5207.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمروه محمد ابوغنيمه مخلوف9574

331515.57.5916.511.591.51985نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمريان جمال شكرانى رزق9575

33.515157.59.51711.592198.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمريانا جميل سمرى حنا9576

291511810.518.51083.51885نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمريم حمدى شحاته عطا هللا9577

31.515107.57.5151081.51985نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمريم رمضان محمد السيد9578

32.515117.5815.511.585.51985نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمريم محمد رجب على9579

1175.57.57.5154.5431785نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمستوره نادى محمد محمد9580

29.515107.57.5151079.51975نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمنه هللا فتحى محمد جمال9581

2715107.57.51510771965نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمنه هللا نصر جمعه مصطفى9582

20837.5310.52.5441765نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمنه طه غصوب طه9583

3115107.57.5151081157.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمنى احمد ابراهيم محمد9584

121557.57.5152.549.5145.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمنى حمدى عبدالشافى محمد9585

29.515107.57.5151079.5167.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمها محمد حسن عبدالفتاح9586

2015107.57.5151070117.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمى احمد محمد علي9587

38301914.514.52920136207.58.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمى محمد محمد حسن9588

36.529171013.523.517123208.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةنجالء عادل حسن علي9589

2915107.57.5151079157.58نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةنجالء محمد محمد ابوزيد9590

2015107.57.5151070197.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةندا رمضان محمد على9591

2715107.57.5151077207.57نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةندا صالح رجب عبدالعظيم9592

27.515107.57.5151077.52085نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةنسمه عبدالمنعم محمد كامل9593

311514881610.586.51985نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةنعمه ربيع احمد عبدالوهاب9594

37.5302015153020137.5208.58.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةنهال عبدهللا محمد السيد9595

13.51537.57.5151.548177.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةنورهان احمد شحاته محمد9596

38.52813.511.51223.512.51162087نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةنورهان حمدى محمد حسن9597

34.515107.57.5151084.52087نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةنورهان على حمزه عبدالعظيم9598

36171110122218104197.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةنورهان هالل شحاته صادق9599

21.515107.57.5151071.5197.57نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةهاجر ابوغنيمه سعد العبد9600

14.51355واحد33.52235نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةهاجر حجازى رجب ربيع9601

37.522191312.525.5201241887.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةهاجر صالح الشافعى محمد9602

39.5291913.513.52719.51341988نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةهاجر محمد مصطفى ااحمد9603

2016107.57.51511.572.5177.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةهاجر هانى محمد محمد9604

38.5302014142820136.52078نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةهانم محمود ياسين محمد9605



2015107.57.5151070165.57.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةهدير احمد ربيع على9606

39.524.51914.51529.519.5132198.57.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةهدير عادل معروف كامل9607

39.520.518.57.5916.520115198.57.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةهناء سالم عبداللطيف عبدالعظيم9608

39.5302015153017.51371997.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةهند احمد محروس محمد9609

36.518128111918.51041987.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةهند طارق محمد عبدهللا9610

39.518128.51018.519.5107.51987.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةهند عبدالغنى فاروق عبدالغنى9611

37.516.5137.510.51819.5104.5197.57.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةهند محمود امير احمد9612

34.517107.51017.519.598.51967.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةهند محمود نادى عبدالشافى9613

32.522107.57.51516.596168.57.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةهيبت رجب محمد حسب هللا9614

2015107.5815.511.5721776.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةوالء رأفت حسن عبدالغنى9615

37.5211314132720118.5177.57نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةياسمين الجمام على محمد9616

37.52518.51413.527.519.5128187.57.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةياسمين السيد على رشوان9617

26.515107.5916.51684166.57.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةياسمين شيبوب السيد شلقامي9618

39.53019.5151530201391887نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةياسمين عالء محمود احمد9619

2017.5107.57.51514.5771467.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةياسمين محمد جميل عبدالفتاح9620

38.52715.511.513.52516122197.57.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةياسمين نصر محروس رجب9621

362310.588161499.51977نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةيوستينا حبيب مليكه حبيب9622

25151097.516.511.5781579.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةابانوب سعد عبدهللا مرقص9623

221510991810.575.5177.58نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم ابوالعمران ابراهيم عبدالفتاح9624

2015109.57.51710.572.51276.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم رجب ابراهيم راضي9625

35.515149.57.51716.5981887نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةابوبكر احمد محمد حسن9626

23.515119.57.5171581.5187.57نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد جابر على حسن9627

2015107.57.51510.570.51276.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد جمعه رجب عبدالعظيم9628

201510.57.57.5151070.5125.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد رجب مخيمر محمد9629

2015107.57.5151070185.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد رمضان غنيم الداخلى9630

371517.58101816103.52079نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد شعبان عادل محمد9631

2015107.57.51510701575.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد صالح محمد عبدالباسط9632

2815107.57.51513.581.51877نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد عصام الدين احمد محمود9633

25.515107.57.51510.576186.57نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد على عبدالعظيم عبدالجواد9634

20151087.515.51070.51165نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد على محمد عبدالمحسن9635

20151087.515.51070.51157.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد عيد رمضان محمد9636

2054.57.57.5153.548855نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محروس محمد احمد9637

674.57.57.5151042.5116.58نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد رمضان عبدهللا9638

28151010.57.5181081206.58نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد عبدهللا علي9639

22.5201311.59.5211591.52088.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد عيسى محمد9640



38.527201514.529.5201352099نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد كرمات عبدالنعيم9641

21.5181412.57.5201285.5148.59نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد محمد حسن9642

201514128.520.51281.5177.59نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد معبدالجهمي9643

6.57107.57.5151149.51363نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمود احمد صادق9644

9.53.5107.57.5151149127.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمود عدلى علي9645

201510.58.58.5171072.5165.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد مصلوح عبدالصمد مصلوح9646

33.5301913.514.52819.51301998نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةانس على محمد عبدهللا9647

381516.510102017106.51899نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةانطون حبيب مليكه حبيب9648

32.515167.511.51916.599186.59نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةتوماس رضا ثابت بطرس9649

201513.589.517.513791475.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةجابر خلف محمد عبدالمعبود9650

26.51518.510.5818.516.5951888نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةجابر محمد جابر محمود محمد9651

341518.58.5917.515.5100.510.567.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةجرجس حبيب مليكه حبيب9652

201514.588.516.514.580.51675نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةجمعه بدوى مخيمر عبدالسالم9653

2015158.58.51711.578.51675نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةحسن حجاج عبدالمنعم احمد9654

23151587.515.513.5821776.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةحسن عبدالعظيم محمد عبدالفتاح9655

31.51514.58.5917.51492.51887.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةحسن عبدالفتاح حسن ذكي9656

3315.514.58.57.5161291168.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةحماده اشرف فاروق عبدالوهاب9657

281515108181389187.57نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةحماده رجب براهيم غندور9658

29.5151411.510.52216.5971797.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةحماده شحاته صابر عبدهللا9659

221512.510.5919.513821886.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةخالد ابومدين معبدالجهمي9660

241514.59.57.51714.585178.57.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةخالد فاروق محمد السيد9661

211510.57.57.51511.5731586نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةرافت حسين يعقوب يسن9662

271517.57.59.51716.5931586.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةربيع احمد التهامى عبدالعظيم9663

30151811.51021.514.599198.56نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةرجب محمد رجب كامل9664

221515.57.57.5151077.51977نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةرضا جمعه محمد جمال9665

201815107.517.51080.51878نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةرضا عبدهللا بباوى شنوده9666

201516.57.57.5151076.5137.58.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةصالح عبدالقادر منصور حمد9667

321618.587.515.510921878نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعادل صالح على طه9668

2015187.57.5151078197.57.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن جمال محمد عبدالغنى9669

291616.597.516.510881868نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن سعد ابوالفتح علي9670

383020151530201381989نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن ضاحى جابر محمود9671

201513107.517.51075.51878نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن عادل السيد عبدالجواد9672

261919.511.5819.51094196.59نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن غانم محمد احمد9673

30.52519.598.517.514.5107196.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن محمد السيد محمد9674

2015167.57.5151076187.58نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن محمد جابر محمد علي9675



201512.57.57.5151072.51168.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن محمد راضى احمد9676

2015147.57.5151074166.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن محمد محمد طه9677

281517.57.57.5151085.5177.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن مصطفى محمد محمد9678

291517.57.57.5151086.51776.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا ابراهيم عبدالوهاب حسن9679

201513.587.515.510741556.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا احمد على بكري9680

3120198.5816.513.5100196.57نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا ايهاب مصطفى توفيق9681

201515.587.515.51076176.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا ربيع عثمان ابوزيد9682

201515.57.57.5151075.51076.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا عيد محمد السيد احمد9683

35.516.518.59.51019.517.5107.5187.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا محمد السيد مهني9684

28.51519910191495.5188.55نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا محمد موسى عبدالوهاب9685

3515158.5917.515.598188.57نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا مرعى على تهامي9686

201511.57.57.5151172.5155.55.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا نصر شحاته جاب هللا9687

22.515137.57.5151075.51075نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعبدالوهاب احمد راضى محمد9688

201511.5107.517.510741277.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعالء محمد عبداللطيف عبدالعظيم9689

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعلى عبدربه مراد صالح9690

20151588.516.51076.51468.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعلى عيد ابوغنيمه على9691

38291914142819.5133.51888.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعلى محمود احمد محمد علي9692

251510128.520.511.582157.57.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعلى محمود على محمد9693

2215138.57.51610.576.51456.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعلى منجى على محمد9694

2015127.57.51515.577.5146.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعماد محمد رجب امين9695

32.51517118.519.516.5100.51876.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعمر حمدان شحاته غالب9696

2015108.5816.511.5731476.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعمرو الحسينى عبدالغنى علي9697

3015.516.59.5817.51695.51876.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةعمرو جابر محمد حسانين9698

2015139.57.5171075167.56نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةفادى صبرى نصيف حنا9699

2415107.57.51512.576.5177.57نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةفادى عماد وردى وهبه9700

34.51510.510.511.52217.599.5177.57.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةفرغل ابوالفتح محمد احمد9701

27.51512.59.5918.516.590198.57نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةكريم خلف محمد عبدالعظيم9702

2015108.57.5161374147.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةكريم عاطف راضى مصلوح9703

33.51512.59.510.52016.597.51877نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةكيرلس مجدى عياد شحاته9704

372218.510.511.52217.5117187.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةماجد عاطف يوسف بطرس9705

38242011.51122.518.51231677نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمازن امجد عبدالفتاح عبدهللا9706

29.5261910.51121.514.5110.5195.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمد احمد جابر كرم9707

202017.510.58.5191086.5146.57نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمد احمد فاروق علي9708

31.521201091912103.5167.58.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمد احمد محمد احمد9709

302119.5118191099.5187.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمد حماده كمال كامل9710



2018189.57.5171083107.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمد خلف احمد محمد علي9711

23.5181987.515.51086147.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمد خيرى ابراهيم طه9712

23.52119.58.57.5161090157.57نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمد رضا صالح محمد9713

252418.587.515.510931456.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمد شعبان حسن عبدالرحمن9714

2022167.57.51510831377نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمد شعبان محمد محمد9715

222317.57.57.5151087.5107.57نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمد شعبان مصطفى عبداللطيف9716

35.5282012.512.52519.5128197.57نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمد عادل احمد محمد9717

2018157.57.5151078137.57نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمد عيد شلقامى على9718

41.5127.56.5نصف67137.57.515نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمد عيد صالح عبدهللا9719

24.5152087.515.51085147.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمد عيسى رجب عبدالحميد9720

31.521207.57.5151299.5147.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمد محمود السيد موسى9721

2021177.57.515108377.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمد ناجى محمد محمد9722

282219.57.57.51510.5951776.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمد نزيه محمد حسن9723

3423208.5917.518112.5177.57نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمد وائل محمد احمد9724

6167.57نصف131813.57.58.516نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمد ياسر محمد محمد9725

15811.555.510.5348147.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمود احمد محمد ابراهيم9726

2015137.57.5151275157.56نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمود احمد محمد السيد9727

2015147.57.5151074167.56نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمود جابر محروس عبدالواحد9728

47.5147.56واحد15.58107.55.513نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمود جمعه شلقامى السيد9729

26.51516.5107.517.512.588167.55.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمود حسن احمد محمود9730

2015109.55.5151070147.57.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمحمود محمد عبدالجواد عبدالوهاب9731

54107.56.5صفر13.5151087.515.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمختار صابر محمد محمد9732

201512.57.57.5151072.5127.57نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمختار ياسر راضى حسن9733

21.515108.57.5161072.51575.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمروان عبدهللا مرعى حسب هللا9734

21.515108.57.5161072.51575.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى عبدالعظيم محمد السيد9735

27.51718.510.57.5181394207.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةهانى عادل نادى حنا9736

2015147.57.5151074167.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةهمام صالح صالح مراد9737

3.515137.5512.53.547.5147.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةوائل ابراهيم محمد على9738

201510.57.57.5151070.5157.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةوليد عيد رجب شلقامي9739

32.5151987.515.51597187.57نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةيوسف احمد السيد صادق9740

30.51719117.518.515100187.55.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةيوسف حامد رشدى منصور9741

25.522198.57.51612.595197.56.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةيوسف عماد وفى بباوي9742

28.51518.510102010921876.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةيوسف محمد احمد محمد9743

2815139.57.51710831276.5نظاميقفاده االعداديه المشتركهمغاغةيوسف محمد جابر توفيق9744

7835.52.582281555.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاستر عماد كمال فايز9745



33.51918.59.510.52012.5103.5187.55.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسراء احمد سيد احمد9746

28.51510.59.57.5171283146.56.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسراء اشرف حسن محمد9747

29151110.5919.51084.5136.56نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسراء ربيع السيد محمد9748

201510117.518.51073.51476نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسراء شعبا ن عويس محمود9749

20.5151011.55.5171072.51156نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسراء عادل سعد عبدالعال9750

401076واحد1464.510.5414.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسراء عبدالمعبود خضر عباس9751

341510.59.57.5171086.51875نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسراء عيد محمد محمود9752

361575واحد14638412نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسراء كامل على محمود9753

1875.594.513.52461275نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسراء ناصر رجب محمد9754

3115109.5918.51387.51176.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسالم خلف محمد سيد9755

24828.52.5112.547.51676نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسالم محمد صابر سليمان9756

1374.585.513.5341955نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسماء ابراهيم على عبدالحليم9757

2315109.57.5171075126.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسماء احمد حسين احمد9758

22151087.515.51072.51475.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسماء احمد محمد محمد حسين9759

2815107.57.51510781375نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسماء ايمن محمد على9760

2084.57.55.513247.51375نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسماء جمعه سيد احمد9761

23151097.516.51074.51456نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسماء سعيد محمود بركات9762

3822191313.526.520125.5187.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسماء فتحى بيومى محمد9763

271510117.518.51080.5147.55.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسماء محمد رمضان طلب9764

342111.512.58.52112.51001675نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسماء محمود احمد سيد9765

361715.512.511.52414106.5157.57نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسماء محمود فتحى كامل9766

3715147.57.51510911875نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةالشيماء محمد السيد على9767

2015107.58.51610711075نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةامل محمود احمد على9768

2315107.57.51510731275نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاميره حسن ابراهيم عليوه9769

2015107.57.51510701175نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةانتصار جمال سيد احمد9770

2115107.57.51510711175نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةانجى اشرف ثابت واصف9771

14635.53.59335953نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةايمان احمد محمد اسماعيل9772

13632.557.5433.5126.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةايمان حنا هللا فرج مسعد9773

2215107.57.51510721475نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةايمان شريف محمد محمود السيد9774

3215157.57.5151693178.55.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةايمان هانى رمضان محمد9775

3515147.58.51613.593.51775.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةايه سعد على عنانى9776

31.515131081814.592185.55.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةايه وليد توفيق احمد9777

3715199101916.5106.51975نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةبركه جمال على محمد9778

40302015153018.5138.52085.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةبسمله سيد محمدانور على9779

321514.58.57.51615.593167.55.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةبسمه انور حسين عثمان9780



18764812245177.53.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةبسمه محمد حسين احمد9781

3318101111.522.513.597197.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةتسنيم حماده محمد عبدالحميد9782

393019.51514.529.5191371975نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةتسنيم على ابراهيم مرسى9783

3930201514.529.520138.5188.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةتسنيم عمرو بدوى شعبان9784

291510.57.57.5151079.51875نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةحبيبه عالء محمد نجيب احمد9785

3015107.58.51610811475نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةحبيبه محمد حسان عبدالعظيم9786

3715147.5815.512.594197.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةخديجه سيد عبدالعظيم حسين9787

36192014.51226.518.51202086نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةخلود عصام سعد تونى9788

14215.55.5510.53.545.51365نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةخلود منتصر شعبان السيد9789

29156.56واحد11355.53.59نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةدعاء حجازى على محمد9790

402320151530191321977نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةدعاء عبدالحكم عبدالمنعم عبدالرسول9791

331518.510.51020.517.5104.5187.57نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةدعاء ياسر شعبان كامل9792

2015137.57.51510731555نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةدينا محمد حسن طه9793

2015147.57.51512761577.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةرابعه محمود سيد احمد9794

211510.587.515.514761777نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةرحاب محمود فاروق حسن9795

36.52720109.519.514.5117.51676.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةرحمه احمد قطب حسن9796

2015107.57.51512721475نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةرحمه ايمن عبدهللا سيد9797

30151111.57.51913.588.51576.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةرحمه ربيع محمد حسين9798

31151310.51020.51392.51377نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةرحمه سعيد محمد عيسى9799

20151911.58.52014881476نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةرحمه عبدالمحسن ابراهيم عبدالمحسن9800

31.515201413.527.518.5112.51877.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةرحمه محمود فاروق احمد9801

301518.510.51020.517.5101.51755.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةرضا سيد عبدهللا سيد9802

38302014.51125.520133.52077نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةرضوه نور احمد ابراهيم9803

24.5151813.51225.518.5101.51275.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةرفقه شهدى صابر الراهيم9804

301511.58.5917.510841675نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةرهف حسن محمد حسن9805

40302015153020140187.57.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةروفيدا يحى عبدالعزيز محمد9806

26.51613.510.59.5201389137.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةروال ممدوح عوض نصر9807

281513119.520.512.5891676نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةزهراء الحسن محمد البيومى احمد9808

2115107.57.5151071165.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةزينب رمضان محمود عمار9809

34.51910.58111913.596.51775.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةساره محمد على احمد9810

167.543.55.592.5391273.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةسوسنه كمال فهمى وهبه9811

3215107.59.51710.584.51575نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةسيمون عيد ابراهيم فرج9812

38.52818.514.51226.518129.51576.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةشاهندا ابراهيم محمد ابراهيم9813

2715107.57.5151077137.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةشاهيناز محمد عبدهللا محمد9814

27.515101313261391.5187.55.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةشروق خلف على محمد9815



37.526.52010.512.52316123197.57.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةشروق سعد محمد حمدى محمد9816

15152.52.557.52.542.51155.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةشهد جمال على محمد9817

2615117.57.5151077168.55.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةشهد صاير على حسن9818

1966.533.56.5341127.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةشهد عاطف مخلوف على9819

311512.587.515.51185127.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةشهد عبدالدايم سيف عبدالغنى9820

168.547.57.5152.546117.53.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةشهد عصام حسنى محمد9821

2015107.57.5151070167.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةشهد محمد حسن قوضى9822

19935.549.5242.51683.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةشهد محمد حمدى على9823

292010.57.57.5151084.51955.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةشهد محمود سيد فرغلى9824

3015107.57.5151080178.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةشيماء احمد محمد احمد9825

14.51553.558.52.545.5116.55.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةشيماء جابر رجب عالم9826

23151087.515.51073.51155.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةشيماء حسن محمد حسن9827

2815107.58.5161079127.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةشيماء حمزه محمد احمد9828

26.516.51297.516.512.584127.55.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةشيماء شعبان شحاته محمد9829

271511.57.57.5151078.52076نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةشيماء صالح محمد على السيد9830

22.515107.57.5151072.5167.56نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةصابرين جبريل ابراهيم احمد9831

2015107.57.51510701475.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةصابرين حجازى محمد احمد9832

311510891712851575.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةصفاء رمضان محمود حسين9833

2618107.5815.51079.51676.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعائشه عبدالمنعم محمد حسين9834

2715107.57.5151077116.55.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعائشه وليد محمد كامل9835

34.52518.58.51119.512109.51776.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعطيات رضا محمود محمد9836

341919.58.51119.518.5110.5186.56.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعلياء محمود على محمود9837

201512.57.57.5151072.51775نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعواطف احمد جمال محمد9838

25.515107.57.5151075.51675.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةغاده محمد شعبان ابوبكر9839

108.51055.510.53421075.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةفاطمه عاطف محمد صادق9840

2015107.57.51510701675.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةفاطمه محمد على احمد9841

231275.5واحد7.5525.527.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةفاطمه محمد محروس احمد9842

31.51514.587.515.51086.51975.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةفبروينا ابراهيم حبيب خليل9843

2515137.57.5151078187.56.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةفرحه فتحى جمال محمد9844

2015107.57.5151070167.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةكوثر رضا على عبدالعزيز9845

3315128.5816.51389.5177.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةلمياء رمضان محمد شحاته9846

2015107.57.51511.571.5125.56نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةليلى كمال صابر محمد9847

211511.57.59.5171074.51975.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمادونا عزت فوزى شحاته9848

3529.519.514.51529.519132.52076نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمادونا فاروق ابراهيم فهيم9849

3115137.57.51510841956نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمروه احمد فاروق احمد9850



28.515.5107.51017.51384.51675نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمروه عادل سيد عبدالرسول9851

3729.51812.510.52319.51272076.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمروه عالء محمد عبدالرحيم9852

4026.5181311.524.518.5127.51877.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمريم احمد محمد حمدى محمد9853

402819.51514.529.5201371975نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمريم جمال محمد احمد9854

3424.5201081817.51141876.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمريم رمضان محمد عبدالمعبود9855

402820151530191371976نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمريم محمد محمود عبداللطيف9856

383020107.517.518.51241975نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمريم هانى سعيد جاباهلل9857

30.522.51910.511.52218.5112.51875نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمشيره اسحق يوسف ناشد9858

14152.53.53.571048.51475نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمنار عاشور عبدهللا سيد9859

35271610.59.520201181675.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمنار مجدى محمد احمد9860

321912.57.57.51515.5941875.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمنه هللا كامل على محمد9861

38.5302013132619.51341976.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمنه هللا عالء محى محمد9862

372917.514142819.51312077.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمنه هللا محمد مصطفى محمد9863

2824.512.51011.521.515101.52076نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمنى محمد عثمان عبدالوهاب9864

20151087.515.510.5711075نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمها محمود على محمد9865

3521181010.520.517.51121776نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةميرنا ماهر شحاته يونان9866

3525.520911.520.516.5117.51676نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةميرنا وحيد وليم حبيب9867

176.55.555.510.51.5411175نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةناديه خلف عبدالقادر حسن9868

2715107.57.5151077166.56نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةناريمان محمد عبدالوهاب عقل9869

39292014.513.528201361778نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةنجاه على محمد على9870

36282013.511.525201291876.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةنجالء رجب طلبه على9871

99644.58.51042.5117.56.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةنجالء صابر سالم عبدالغنى9872

9945491041766.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةنجالء محمد رجب عالم9873

3621.519910.519.518.5114.51657.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةندى محمود رجب احمد9874

38261913.514.52820131176.57.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةنرمين ماهر فخرى وهبه9875

331517.5910.519.5171021757نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةنعمه اسماعيل جمعه طه9876

2015107.57.5151171856.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةنعمه على محمود على9877

2415107.57.5151478176.56.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةنهال محمد شعبان ابوبكر9878

2015107.57.51512.572.51356.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةنورهان ابراهيم على عبدالحليم9879

1195.555.510.51046105.57نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةنورهان احمد حسن عبدالنبى9880

2715107.57.51511.578.5185.56.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةنورهان جبر سالم محمد9881

2715127.57.51514831276.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةنورهان سيد محمود على9882

2015107.57.51510701056.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةنورهان ضاحى ابراهيم مرسى9883

2015107.57.51510701356.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةنورهان محمود نجيب محمود9884

311918.511102118.51081878.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةنيره عماد محمد محمد9885



4028.52014.51529.5201381678.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةهاجر محمد على حلمى9886

3926.5191514.529.5201341877نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةهدير ناصر عبدالوهاب احمد9887

20151011.510.52210771356نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةهند عاطف سيد محمد9888

311514.57.5815.516921877نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةورده خلف شحاته يونس9889

3520.518.510919151081977نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةوالء احمد حسن محمد9890

8154.555.510.51.539.51187.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةياسمين عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد9891

372619.514142819129.51775.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةياسمين محمود حمدى عبدالحميد9892

2215107.57.51510721175نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةابراهيم احمد محمد حامد9893

201510.57.57.5151070.51075.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةابراهيم نور على محمد9894

341516.58.57.5161091.51176نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاحمد اشرف صابر اسماعيل9895

331517.597.516.511931175نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاحمد انور محمد حسن9896

20151187.515.51071.5106.55.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاحمد جمال احمد محمود محمد9897

201510.57.57.5151070.5126.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاحمد جمال اسماعيل محمد9898

3423.515891712.51021276.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاحمد جمال محمد محمود9899

39191911.51324.518119.51877نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاحمد خالد محمد محمود9900

2.5واحد2010صفر3.547.511.5واحد4نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاحمد خلف حمدى قوضى9901

2015107.57.51510701155نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاحمد ربيع جابر على9902

38.526.518.511.512.52416.51242065.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاحمد سعد محمد محمد9903

9.56.512.57.57.515346.51255نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاحمد عادل ابراهيم محمد9904

22.51153.5صفر55.51.537.510.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاحمد عباس محمد زكى9905

3718.518.598.517.518.51101865.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاحمد عزمى محمد محمد9906

27.515117.57.5151078.5165.55.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاحمد على ابراهيم مرسى9907

2215117.57.51510731555.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاحمد عوض رمضان محمود9908

42.51055نصف11.57.5117.54.512نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاحمد محمد احمد عمار9909

22.5151097.516.510741055نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاحمد محمد عاشور توفيق9910

30655.5نصف9310.5347نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاحمد ناصر جابر حسن9911

7.51.512.57.54.5121.5351055نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةادهم مجدى صالح عبدالنبى9912

23.519.5109.5817.51080.5169.56.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاسامه خليفه ابراهيم عبدالكريم9913

3516.518.510.57.51815.5103.51467.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةالبير يونان فهمى اسعد9914

113107.5411.51.5371055نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةبالل على اسماعيل على9915

2.57.51147.511.5234.51055نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةجابر حسين جابر حسين9916

77.510.57.54.5122.539.51165نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةجمال سعيد صالح محمد9917

201513.57.57.5151073.51365نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةجورج رمضان بشرى وهبه9918

29.518.514.510.57.5181090.51565نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةجوزيف مجدى نصحى نجيب9919

391365واحد133.5107.5411.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةحبيب مجدى حبيب خليل9920



9.57.544.537.5230.51465نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةحسن احمد محمود حسن عبدالجواد9921

30.51514.57.57.51510851975.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةحسين ياسر حجازى حلمى9922

2.586.547.511.51.53075.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةحلمى سعد حلمى عبدالمعبود9923

201513.57.57.5151073.51375نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةحملى محمود سيد عبدالرسول9924

2015127.57.51510721375نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةخالد احمد متولى احمد9925

31.516.515.57.57.5151088.51675نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةخالد الحسينى راضى محمد9926

281512.59.57.5171082.51655نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةخالد شعبان عبدالعال على9927

2415127.57.51514801165نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةخالد ناصر محمد التابعى محمود9928

2015107.57.51510701075نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةرضا محمد حسين محمد9929

632.57.5411.52.525.51153نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةرضا محمود محمد بدوى على9930

3غ11.511غ4.54.5غغ52نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةرمضان رجب شحاته يونس9931

2015107.57.5151070125.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةرومانى اسحق عدلى يوسف9932

32122.55صفر1173.537.510.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةرومانى ماهر ميخائيل غطاس9933

2015107.57.51510701475نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةرياض خميس عبدالعظيم محمد9934

23.51513.57.57.51510771375نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةزياد رضا كامل محمود9935

27.51513.57.57.51510811375نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةزياد محمد حسن حسن9936

201510.57.57.5151070.51455نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةسامح احمد شحاته مهران9937

2015107.57.51510701455نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةسامح ناصر محمد سباق9938

2015107.57.51510701255نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةسعيد حسن جمعه طه9939

37291913142716.5128.51775نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةسيد عالء سيد على9940

34.51515.5117.518.51194.51576نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةصالح وحيد صالح محمد9941

201510107.517.51072.51565نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةصالح عالء خضر عباس9942

37.525201210.522.519.5124.51465نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةصليب سعيد رزق هللا حبيب9943

31.515137.57.5151892.51776نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةطارق يوسف ماهر احمد9944

32.5632.5صفر815234.57.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةطه رمضان لطفى السيد9945

291065واحد13.5327.529.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةطه سمير حسن طه9946

2315107.57.51510731055نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالحميد رمضان محمد عبدالحميد9947

2015107.57.51510701055نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالحميد عادل عبدالحميد ابوالليل9948

37.51512.57.57.51510901366.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن جمال رشاد محمد9949

401335صفر14747.57.515نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن جمال محمد حمدى9950

38.5191811.511.52316.51151775نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن حسن شحاته على9951

615347.511.51045.51173.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن حسن قطب حسن9952

3115131091913.591.51675نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن رجب على حلمى9953

37.517141213.525.511.5105.51575نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن رضا عبدالعزيز فاضل9954

371520121426191171655نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن رضا على احمد9955



24.515107.57.5151074.51055نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن سيد عبدالمغنى على9956

39.52819.514152919135187.58نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن شعبان سيد احمد9957

371515.511132413104.51375نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن عصام سيد محمد9958

391519.5137.520.5141081675نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن عيد صالح هنداوى9959

38.523.519.51414.528.519.5129.51565نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن عيد محمد شلقامى9960

2918187.510.51817.5100.5197.55.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد حجازى على9961

362019.57.51118.517.5111.5207.56نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد رجب سيد9962

7.57.512.552.51655صفر1.51516نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد سيد عبدالعظيم9963

372019.511.512.52418118.51676.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد عبدالعظيم على9964

342219.511132419.5119207.56نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالعزيز برديسى محمد عبدالموجود9965

24.51517.57.5815.517.5901477نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالعزيز حافظ محمد حافظ9966

30.526.515.57.51017.516106147.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالعزيز حسين جابر حسين9967

2015137.5815.51073.51475.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالعزيز محمد عبدالعليم عبدالعزيز9968

7.581045.51575نصف2.51510نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالعزيز محمود عبدالعزيز حسن9969

33.515187.510.51816100.51076نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالعزيز محمود محمد عبدالعزيز9970

526.537.510.51034105.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالعظيم ذكى احمد ذكى9971

واحد8.5232352.521117نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالعليم محمود عبدالعليم عبدالعزيز9972

6.51533471.533135.53.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالغنى خيرى حسين احمد9973

6.575.534.57.51036.5115.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالفتاح طلب عبدالعزيز باشا9974

201510.57.57.51511.572107.57نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدهللا احمد كامل مهران9975

38.520.519.512.511.52417.51201977نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدهللا احمد محمد عبدالفتاح9976

2015107.57.51510701465نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدهللا رضوان رجب سايح9977

76.55.544810371065نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدهللا شرقاوى طلب عبدالعزيز9978

2015107.57.5151070157.56نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدهللا عبدالعظيم محمد حسن9979

2015107.57.5151171157.56.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدهللا محمد ابراهيم طه9980

2015107.59.51713.575.5105.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدهللا محمود احمد عبدالجواد9981

3726.5201012.522.516.5122.5127.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدهللا نادر عبدهللا خليفه9982

951027.59.51043.5125.56نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدهللا وحيد عطا الكريم على9983

4.51532.57.5101042.51353.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالمسيح هنى عدلى فؤاد9984

53.52.52.57.510526135.53.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالمهيمن احمد على احمد9985

33.51519.513.51326.518112.5206.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعصام رمضان سيد محمد9986

33105.55واحد974.547.511.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعالء احمد حسين احمد9987

3524209122117.5117.51775.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعالء محمد محمود محمد9988

2015107.57.51510701376نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعلى ربيع على احمد عبدالعال9989

3327.517.511122317.5118.5177.56.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعلى سامح ابراهيم عبدالحليم9990



39.52718.514.514.52919.5133.51976.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعلى محمود حمدى على9991

2015107.57.5151070126.57نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعماد مالك ونيس اسعد9992

3721.5187.512.52017.5114196.55.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعمر رمضان صابر عيد9993

8154.54481247.51276نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعوض بباوى عوض جرجس9994

15.5853واحدنصفصفرنصف3.57.53نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعيد محمد احمد محمد9995

33.5171610.58.51915.51011575نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةفادى وحيد نصحى سعيد9996

35.5271814.51529.5201301565نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةفارس عبدالغفار محمد عبدالحافظ9997

32.51516910191597.51775نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةفتحى رجب فتحى ذكى9998

21533.57.5111041102.53.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةقياتى ابراهيم حسين محمد9999

87.533.57.511231.5755نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةكامل سعيد شعبان كامل10000

نصف9.51554371046.5116.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةكريم احمد ماهر احمد10001

25.51517.57.57.51516.589.5177.55.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةكريم ربيع حلمى حسن10002

43102.557.51034.5145.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةكريم عالء راضى عبدالمحسن10003

4257.5512.51.5251435.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةكريم ممدوح محمد عبدالغنى10004

5.57634.57.52281155نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةكريم يحى على محمد10005

301519.59.57.5171293.5166.57نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةكمال صدقى كمال اسطفانوس10006

8.5410257433.51056نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمجسر محمد عبدهللا محمد حسن10007

7.57.51.519145.56.5صفر36واحدنظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحروس ناصر محروس شكرى10008

81574591049105.56نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد ابراهيم احمد محمود10009

5.5واحد45634732510نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد ابراهيم محمد عبدالمحسن10010

615107.55.5134.548.51425نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد احمد دياب سعد10011

24.515147.57.5151078.5145.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد احمد عيد محمد10012

29.515107.57.5151079.51875نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد احمد فاروق حسن10013

8.5567.5512.53.535.51245.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد اشرف محمد حسين نوفل10014

5751.55.57226102.55.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد السيد محمد محمد حسن10015

7.58107.57.515444.51055نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد انور رمضان محمد10016

74592.527103.55واحد7.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد جمال كامل محمد10017

2015107.57.51510701555نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد حجاج محمد رمضان على10018

7.56747.511.55371455نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد حسن على عبدالعزيز10019

161153.5واحد1.5253.536.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد حمدى عبدالحكيم فاضل10020

2.51564594.5371255نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد دياب غانم عوض هللا10021

26.5142.55.5واحد41037.510.5واحدنظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد رضا رجب عبداللطيف10022

21.515127.57.5151073.5156.55.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد رمضان لملوم امين10023

8.53103.54.581039.5115.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد رمضان محمد عبدالحميد10024

2015117.57.51510711365نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد سامح معتمد محمد10025



3115171081813941765نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد سعد تغيان على10026

29.51516129.521.51496156.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد سعد محمد خلف هللا10027

362519.513112415119.5186.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد صابر عبدالوهاب احمد10028

36151811.512.52416.5109.5186.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد صبرى محمد عبدالنبى10029

2015127.5815.51072.51365نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد عادل سمير محمد شكرى10030

33151710112115.5101.5186.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد عربى محمد محمود10031

2015107.510.5181073146.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد على حسان عبدالعظيم10032

21.515108.511.5201177.51665.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد على محمد على10033

2015127.57.5151072186.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد عيد على محمود10034

32.515177.51118.510.593.5196.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد محمود سيد عبدالمطلب10035

107.55.5132341155صفر9نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد مصطفى محمد على10036

20151597.516.51076.51555نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد منتصر محمد ربيع10037

31.51517127.519.510931865نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد ناصر كسروى احمد10038

31.5151812.513.52612102.51875نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد وليد ربيع احمد10039

25151610102013.589.51875نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمود جمال حسن بركات10040

18.51355نصف4252.54.57نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمود جمال خالد عبدالمعبود10041

2715161181913901865نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمود حسن ظريف عبدالغنى10042

113137.57.5155.547.51455نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمود ربيع كامل محمد حسن10043

2015107.57.51515751455نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمود على عزيز سيد10044

2115147.58.51610761555نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمود عيد مصطفى فرج10045

33.517197.510.5181097.51557.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمود عيسى محمود حسين10046

36.51455صفر515637.510.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمود محمد محمود بركات10047

311365نصف11.556358نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمود مصطفى محمد حسن10048

34.51265.5نصف13.5447.5512.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمراد احمد محمد حلمى10049

21.51355صفر3.5451.57.59نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمصطفى احمد صالح طه10050

2315107.57.5151073176.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمصطفى احمد كامل عبدالعظيم10051

471065صفر121557.57.515نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمصطفى ايمن مصطفى محمد10052

2015107.57.51510701275نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمصطفى ربيع احمد احمد حسن10053

2015107.57.51510701265.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمصطفى شعبان عبدالعال كامل10054

3315159.510.52010931678نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمصطفى صابر محمد عيسى10055

2815168.57.51610851776نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمصطفى محمود عيد احمد10056

32.52818.514.51529.518.51271677.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمصطفى ناصر عبدالوهاب احمد10057

2015107.57.51510701975نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمالك سعد زغلول بشرى10058

23.51555نصف10.52424.56.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةممدوح صفوت شربينى مهنى10059

2242141055.5واحدواحد6نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمنصور مجدى محمد محمد احمد10060



25.515107.5815.510761675نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمنصور ناجح حمدى طه10061

1015557.512.5244.51465نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةميالد عماد لطفى حبيب10062

2015117.57.51510711475.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمينا اسحق يونان حليم10063

12.5867.57.515243.51275.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةهادى عاطف شحاته محمد حسين10064

126357.512.5336.51055.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةوليد احمد محمد عبدالغنى10065

203648121.542.51175.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةيوسف عصام عبدالغنى احمد10066

2015178111914.585.51266.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةابانوب هانى نصحى شحاته10067

33.515199.514.52418109.51476.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةابراهيم رضا شلقامى عمر10068

37.523201213.525.5191251577نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةابراهيم صالح ابراهيم احمد على10069

2715178.511.52012.591.51576نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةابراهيم عيد ابراهيم سيد10070

2015127.57.51510.572.51076نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد ابراهيم قرنى ابراهيم10071

2015117.58.51611.573.51066.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد ابراهيم محمد ابوزيد10072

2015127.5815.51375.51586.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد ابراهيم منصور ابراهيم10073

2015107.57.51510701086نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد ابوغنيمه متولى عبدالرحمن10074

2015107.57.51511711085.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد احمد فراج احمد10075

2116167.59.5171282135.56نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد جمال عبدالعظيم محمد10076

31.515189.511.52117102.5165.56.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد حسن محمد حسن10077

2016177.58.51613.582.5107.55.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد حسين حسين عبداللطيف10078

2015157.5815.510.5761266.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد خلف عبدالعظيم عبدهللا10079

2015117.57.51510711566.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد ربيع ابراهيم امام10080

40282010.513.52420132147.57نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد ربيع انور مريد10081

2015117.5815.510.5721165.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد رضا على السيد10082

23.515158.5917.511.582.51175نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد صالح احمد عبدالعظيم10083

28.5151710.51020.511.592.5146.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد صالح نبيه عبداللطيف10084

24.515137.57.5151077.51266.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد عبدالجواد اسماعيل عصوه10085

3715198.5917.516104.5126.56نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد عبدالعظيم حسن عبدالعظيم10086

29.517187.5815.516961576نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد عبدالوهاب عبدالصمد عبدالوهاب10087

2017107.5815.51072.5136.56.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد عيد احمد حسن10088

57107.57.5155.542.5137.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد عيد ربيعى عباس10089

2016177.5916.51079.51665نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد عيد محمد سيد10090

39.529.52013.514.52819.5136.51875.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد ابراهيم توفيق10091

20261310.51424.513.5971675.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد جمعه محمد10092

38.52219.511.51425.519124.51675.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاحمد ناصر محمد عبدالنبى10093

39.52819.51211.523.518.51291675.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةادهم صالح ادهم احمد10094

2022147.58.51610821675.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاسالم رضا على على10095



2015107.57.51510701065.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاسالم عصام محروس حسين10096

21.519147.512.5201387.5157.56نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةاشرف احمد ابراهيم سيد10097

4.51657.5815.55.546.5126.55.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةالسيد محمد السيد محمد10098

2015147.57.5151074117.55.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةالمقداد رجب فهمى مرسى10099

2015147.59.51710761485.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةامير سعد محمد السيد10100

35281912122417.5123.5177.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةامير لطفى شاكر عبدالمسيح10101

17810.553.58.5448117.53.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةامير هانى سعد جرجس10102

372618.51313.526.519.5127.51985نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةبدر ثروت عمر على10103

2018.516.58101810831585نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةبركات جمال عبدالجواد حسن10104

2016.512.57.57.5151074127.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةبساده سعد صادق كامل10105

2017147.57.5151177137.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةبالل ياسر كفافى شلقامى10106

201513.57.57.5151073.5157.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةبهجت خميس على جاد10107

2015147.57.51510741385نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةجابر عبدالرحمن جابر عبدالحميد10108

33271914112517121176.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةجميل رضا جميل صادق10109

342819.514.51226.5161241875نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةحازم سعد فهمى حسن10110

7154.54.55.510541.5106.53نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةحجازى محمود حسن سلطان10111

2024.516.511.58.52012931775.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةحسام احمد ابوالحسن حسين10112

372719.5137.520.516.5120.51975نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةحسن حجازى عمار محمد10113

201916.59.57.51712.585126.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةحسن رضا حسن تغيان10114

292017.57.57.5151596.51575نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةحسن عبيد سليم حسن10115

20181110.5919.511.5801475نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةحسن عزت بازيد حسين10116

322718.513.511.52516.5119146.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةحماده رجب محمد امين10117

3216.51911112217106.5156.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةحماده محمد سوعيد شيمى10118

202313.589.517.51185126.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةخالد ابراهيم رجب ابراهيم10119

11912.545.59.54461653.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةخالد على خالد على10120

201513.599181177.5116.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةخالد لطفى خلف امين10121

201715.588.516.515841365نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةخيرى صالح فخرى على10122

3128189.57.517161101775نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةرافت عيد جرجس يوسف10123

39.5302015153020139.5167.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةرجب محمد عبدالرحمن محمد10124

39.5302014152920138.5196.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةرزق هللا حلمى رزق هللا كامل10125

2015139.5918.512.5791055نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةرضا مرعى عبدالجواد حسن10126

28171913.513.527171081355نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةرمضان محمد سيد حسن10127

37281913.513.52719130186.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةزكى اشرف زكى كامل10128

331818.51113.524.517.5111.5186.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةسامى اسطفانوس حنا يوسف10129

241516.57.57.51511.5821475نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةسعد محمد سعد عبدالظاهر10130



2021177.5916.51286.51575نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةشهاب محمد ابوالحسن حسين10131

2015157.57.51511761375نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةصالح محمود محمد هالل10132

31221881018111001375نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةصالح عبدالغنى عبداللطيف عبدالغنى10133

3526207.5815.515.51121675نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةطه احمد عبدالجواد احمد10134

2015167.57.51513.579.51555نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةطه محمد رجب ابراهيم10135

2317167.57.51511.582.51275نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعامر عيد احمد احمد10136

2822177.57.51513951175نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعبدالجواد محمود سباق حسن10137

3324.5207.59.51717111.51475نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن احمد عبدالجواد احمد10138

201515.57.5815.510761355نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن احمد محمد عبدالجواد10139

2115167.57.51512.579.51075نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن جمال حسن احمد10140

211514.57.57.5151075.51375نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن جمعه احمد محمد10141

3123147.5815.51093.51375نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن صبحى فالح جلوى10142

2218.511.57.57.51510.577.51455نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن طلعت حسين توفيق10143

2015127.57.51510721055نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن عالء محمد عثمان10144

3118.517.59.58.51811961055نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن محمد رجب على10145

201511.57.57.5151071.5105.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعبدالعظيم عبدالنبى عبدالمجيد خليفه10146

2015137.57.51510731075نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعبدهللا رضا كامل محمد10147

241516.57.57.5151080.5127.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعبدهللا مرتضى ناجى عبدالجواد10148

201518.57.57.5151078.51075نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعلى حسن عبداللطيف عبدالغنى10149

382018.587.515.515.5107.5177.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعلى سيف ابوغنيمه عبدالمجيد10150

3618199.57.517141041775نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعلى شعبان على محمد10151

2015167.57.51510761275نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعلى صالح احمد محمد10152

2016107.57.51510711155نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعلى عبدالتواب ذكى محمد10153

35.523179.57.51715.51081765نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعلى فخرى محمد على10154

393017.597.516.517120177.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعلى مندى على عبدهللا10155

نصف11.515103.53.575.549137.5نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعماد ماجد رزق غبلاير10156

25.516.5137.57.51512.582.5166.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعمر محمد عيد مسلم10157

29.5221497.516.512.594.5187.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعمرو ابراهيم محمدكمال كامل10158

3322.52011.51021.514.5111.5177.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعمرو جمعه سيد محمد10159

24.516.516.58.57.5161083.51575نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعيد عمر محمد صالح10160

2015107.57.5151070166.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةفادى مالك محروس فوزى10161

201713.57.57.51512.5781675نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةفادى ميالد شحاته فرج هللا10162

24.5191287.515.513.584.51275نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةفارس عمرو سليمان حسين10163

2015117.57.51510711255نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةكريم احمد محمد دكرورى10164

36.518157.57.5151094.51755نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةكريم اسالم حمدى عبدالوهاب10165



201812.57.57.5151075.51175نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةكريم صالح محمد كامل10166

25.517167.57.51512.5861675نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةكريم ميالد شحاته فرج هللا10167

252013.57.57.51511.5851865نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةكريم نور احمد محمد10168

201515.57.57.5151075.51355نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةكريم هانى عبدالحميد محمد10169

26.51916.57.57.51512891575نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةكريم هانى محمد احمد10170

2715187.58.51613.589.51565نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةماضى على ماضى محمد10171

2315137.58.51612.579.51575نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد حسن احمد10172

25.51717.57.5815.513.5891575نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد سيد على10173

351616.57.57.5151193.51875نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد اشرف عبدالعظيم ابراهيم10174

4021.5208.58.51718116.51965نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد اشرف محمد عبدالنبى10175

24.515147.5815.510791755نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد ايمن محمد ابراهيم10176

201513.57.58.51613.5781575نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد جمعه احمد احمد10177

25.51516.57.5815.512.5851475نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد جمعه فتحى محمد10178

37.53019.513.51225.517129.51975نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد حجازى عبدالفتاح حافظ10179

201510.57.57.5151070.51055نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد حسن عبدالحميد حسن10180

2015147.5815.51377.51155نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد حسن محمد هالل10181

271917.57.5815.512.591.51855نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد حماده سعد ابراهيم10182

2015107.57.5151070116.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد خميس على علي10183

21.515197.5815.511821255نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد رجب سيد على10184

2015117.57.51510.571.51475نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد رشاد حسان حسين10185

2015127.57.51510721375نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد رشدى رجب محمود10186

2015147.5815.51074.51575نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد رمضان ذكى محمد10187

201814.57.5815.512801175نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد سيد ابراهيم السيد10188

20.51714.57.58.51611.579.51275نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد سيد على عبدالرحمن10189

32.52015.588.516.517101.51675نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد صالح محمد جنيدى10190

201513.57.5815.51175147.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد صالح حسانين محمد10191

2820137.57.5151490177.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد عادل على مصلح10192

261517.57.57.51514.588167.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد عاشور محمد عبدالرحمن10193

251516.57.57.5151283.5125.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد عبدالباسط شعبان محمد10194

201515.57.58.51610.577157.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد عبدالجواد بريقع شلقامى10195

30.515187.57.5151088.5167.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد عبدالحميد محمد عبدالحميد10196

341518.5981713.598137.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد عزت محمد محمد10197

31.515198.57.5161394.5156.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد على احمد محمد10198

31.51518.587.515.513.594176.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد على عبدهللا على10199

2316.517.57.57.51512.584.5147.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد على محمد على10200



341615.511122315103.5197.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد نادى عبدالصالحين محمد10201

2015137.57.51510.573.5147.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمود ابراهيم محمد عبدالجواد10202

2015147.57.5151074145.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمود احمد حسانين عبدالرسول10203

2015117.57.5151071155.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمود احمد حسن على10204

21.51812.57.57.51510.577.5205.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمود احمد كامل صادق10205

2015107.57.51510701575نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمود حزين على عبدالعظيم10206

22.516118.57.5161075.5136.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمود حسين محمد محمود10207

312113.58.51018.51498177.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمود رمضان كامل على10208

362815.510122214.5116187.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمود على كامل محمد10209

2015107.57.51510701165نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمود فراج حسن على10210

2015107.57.5151070155.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمود محمد عكاشه عبدالعزيز10211

33.51510.587.515.51286.5185.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمود محمد محمد سعيد احمد10212

2115.513.57.57.5151075166.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمصطفى احمد كمال شاكر10213

2415147101710801675نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمصطفى جمال محمد محمد10214

3422.5141012.522.5131061975نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمصطفى ربيع مكاوى ابراهيم10215

2019117.57.51510751475نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمصطفى رشاد عبدهللا عبدالقادر10216

2620.51210.5818.510871175نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمصطفى طاهر سيد عبدالغنى10217

39302014.51428.519.5137197.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمصطفى محمود رمضان عبدالرحمن10218

39292013.512.52619.5133.5205.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمعاذ ابراهيم محروس عبدالعظيم10219

202010.57.5815.51076157.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمعتصم ربيع محمد محمود10220

20221387.515.51080.5157.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمعتصم عاشور محمد عبدالظاهر10221

2022.51869151085.51575نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمنسى ابوالعز محمد جمعه10222

2622128.59.51810881675نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةميالد شفيق جبرائيل بطرس10223

28.523171113.524.5131061575نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمينا بولس سمير بشرى10224

22.515.512.597.516.510771755نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةهاشم رضا محمد فريد10225

2019.5107.57.5151074.51675نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةهشام سعودى محمد محمد10226

2016.5107.57.5151071.5157.55نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةيحى شحاته عبدالجواد بريقع10227

2418.51288.516.511821575نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةيوسف حماده على احمد10228

2015.5107.57.5151070.51375نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةيوسف ربيع كامل صادق10229

38.530201414.528.518.5135.51875نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةيوسف صبرى رزق غبلاير10230

28.520148122012.5951175نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةيوسف لطفى رمضان كامل10231

35.529.516.513.514.52817.51271875نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةيوسف مالك نجدى صادق10232

27.521.5147.51118.51293.51675نظاميعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةيوسف موسى لبيب سعد10233

33.519.51610.5919.515.5104177.56نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةاحالم محمد شندى احمد10234

28.520.5171110211299167.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةاحالم محمد عبدهللا على10235



2216.5157.57.5151179.5107.55.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةاسراء ناصر محمد عبدالرسول10236

29.520168.59.5181194.5127.56نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةاسماء حسن مندى صديق10237

201913.57.57.5151077.5127.55.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةاسماء خالد سرحان ابراهيم10238

4029.52014.512.52719135.5197.55.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةاسماء عاطف محمد محمد10239

292315.57.51017.510.595.51585نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةاسماء عبدالرحمن عبدالعظيم عبدالرحمن10240

2817127.57.51510821685نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةاسماء فتحى شلقامى عمر10241

36.528201313.526.519130197.55.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةاسماء محمود محمد يونس10242

2923117.57.51510881775.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةاسماء ناصر طه طالح10243

36.530201314.527.520134197.55.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةالزهراء محمد شفيق محمد10244

26.522.516.57.57.51517.598157.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةامل وجيه شاكر عبدالمسيح10245

37.527.51812.51325.518126.5197.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةاميره شحاته ميخائيل بولس10246

2019.512.597.516.51078.51675نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةاميره شعبان كامل موسى10247

3019139.57.5171089127.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةاميره ضاحى عبدالوهاب السيد10248

222412.5129211392.5197.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةانجى ميالد يوسف سعد10249

40302015153019.5139.5187.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةانجى نصحى سمير بشرى10250

372917.514122618.5128197.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةانجى يعقوب نجيب يعقوب10251

3621.518.51412.526.517.5120177.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةايات محمد عبدالعزيز محمود10252

3523.514.511112218.5113.5207.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةايرينى عزمى رزق هللا كامل10253

2115107.57.5151071147.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةايرينى يوسف فهمى يوسف10254

2515167.57.5151081115.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةايمان جمال احمد محمد10255

3121.517.588.516.515.5102167.55.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةايمان عيد محمد ابراهيم10256

75157.55.5صفر201817.59.51019.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةايمان مجدى موريس شفيق10257

60117.55صفر1915125.58.514نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةايه ايمن سيد محمد10258

2317.512.55101510781275نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةايه عيد صالح سالم10259

332514.59112013105.5187.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةايه محمد حسين عبدالعال10260

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةايه محمود حسين عبدالظاهر10261

3620.513.57.57.5151297197.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةايه مليجى سعيد عبدالقادر10262

393019.514.51529.5201382085.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةجاسيكا رزق هللا فوزى رزق هللا10263

3319.515.5910.519.513100.5177.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةجهاد عامر عبدالمجيد عبدالوهاب10264

3522.52012132518.51211975نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةحسناء عبدالعظيم حسن عبدالعظيم10265

2015.511.57.57.5151072106.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةحسنيه محمد فاروق نعمان10266

3619.514.510.511.52215.5107.5177.55.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةخلود صالح سعد ابراهيم10267

3419.5167.5916.515.5101.5197.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةخلود محمد على عطا هللا10268

201512.57.57.5151274.5157.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةخلود محمد ماضى محمد10269

331616.57.57.5151191.51875نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةخلود محمود حسن عبدالعظيم10270



2115.5137.57.5151074.5157.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةداليا احمد محمد شلقامى10271

301515.57.57.51512.588127.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةداليا جمعه عبدالعظيم عبدالرحمن10272

231513.57.57.5151076.5117.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةداليا عبدهللا عيد احمد10273

3418159.57.5171498157.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةداليا محمد جمعه عبدالحميد10274

36282014.514.52918.5131.5157.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةدعاء سيد محمد عبدالقادر10275

33221087.515.510.5912075نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةدعاء محمد ابوغنيمه ريدى10276

2019107.58.51610751575نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةدميانه ابراهيم جرجس رزق10277

28.517.512.511.59.52111.5912075.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةدينا رمضان محمود محمد10278

3419139.5817.513.5972075نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةرابعه خالد مصطفى محمد10279

35231498.517.515.51052075نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةراندا احمد حسن محمد10280

262014.57.5815.511872075نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةرانيا عالء احمد خليل10281

2425147.58.51611.590.52075نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةرانيا هانى قرنى ابراهيم10282

2017.510.57.57.5151073197.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةرحمه رابح كامل محمد10283

3528.519.512.51426.517.51271787نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةرحمه عبدهللا احمد احمد10284

271610.57.57.5151482.51275نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةرحمه محروس امين عبدالعظيم10285

2920.5147.5815.515941875نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةرحمه محمود محمد صادق10286

3729.52014.513.52820134.52075نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةرحمه مصطفى عويس عبداللطيف10287

2820.511109.519.512912075نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةرقيه عصام فاروق شلقامى10288

3620159.5817.515.5104156.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةرنا سيد امين عبدالعظيم10289

36181013142714.5105.52075نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةروال محمود نجيب عبدالوهاب10290

2023.5107.57.51511.580136.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةزينب عبدالحميد محروس عبدالعزيز10291

3017.512.57.57.51514891975نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةزينب عبدهللا عبدالقادر عبدالعظبم10292

281810.57.57.51510.5821875نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةزينب محمد عبدالعظيم ابراهيم10293

3525141210.522.515.5112197.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةساندى هارون سمير بشرى10294

2417.5107.57.51510.5771875نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةسحر حسن عبدالخالق خلف هللا10295

3423.518.57.5916.515107.52075نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةسعاد ياسر محمد محمود10296

2315117.57.5151074136.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةسماح جابر محمد ابراهيم10297

2423.513.57.57.5151086147.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةسميره عبدالعظيم مصطفى محمد10298

2316.5157.57.5151079.5147.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةسهام ربيع عجمى حسن10299

20191487.515.51078.5147.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةسهام رمضان كامل موسى10300

2415139.57.5171483168.57نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةسهام عاطف فوزى رزق هللا10301

22.515159.57.5171382.51286نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةسهام محمد عبدالعظيم محمد10302

35151414.51428.518.511119.58.56نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةسوزان عاطف نبيل فانوس10303

3315147.57.51511.588.51885نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةشاهندا احمد حسين احمد10304

30151497.516.51085.5157.55.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةشاهندا احمد على احمد10305



3015179.5817.51291.51685.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةشهد سيد احمد عبدهللا10306

33.5171810102012.51011685.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةشهد شريف محمد جنيدى10307

33151587.515.51088.51695نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةشهد عيد محمد غانم احمد10308

30.515147.5916.511.587.5148.56نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةشهيره رضا صالح فرج10309

2115107.57.51510711595نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةشيماء احمد ابراهيم حسن10310

2015107.57.515107078.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةشيماء رضا عبدالملك حسين10311

35151610.51020.51399.5178.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةشيماء عيد محمد امين10312

2715147.57.51510.581.51696نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةشيماء محمد حسن فرج هللا10313

3215179.57.51713.594.5188.57نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةشيماء محمد سيد حسن10314

37.5171610.57.51815103.51796.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةشيماء مندى عبدالعظيم عبدالعاطى10315

2115137.57.5151074177.55.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةعايده عماد فايق ابراهيم10316

34.5151612.511.52414103.51895نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةعزيزه اشرف صموئيل يعقوب10317

2015107.57.5151070176.56نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةعلياء حسن محمد احمد10318

32.51517810181799.5149.56نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةعلياء حميده على محمد10319

202112.54.574.544.5146.58نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةغاده رجب محمد ابراهيم10320

21.515147.57.5151075.51988.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةفاطمه حسين محمد حسين10321

27.515147.58.5161183.51977.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةفاطمه حماد محمد يوسف10322

2515157.57.5151080186.57.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةفاطمه حمدى محمد محمد10323

2015107.57.5151070106.56نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةفاطمه شعبان سعد هللا صالح10324

373019.515153020136.5188.57نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةفاطمه شعبان على على10325

25.515107.51017.513811666.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةفاطمه عمار نور الدين عمار10326

281510810.518.51081.51657نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةفاطمه محمد سيد على10327

35301915153020134197.58.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةفيفى عاطف نصيف عزيز10328

321512910191391147.57.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةفيوال عبدالمسيح شحاته فرج هللا10329

3915.51511122318110.5207.57.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةلمياء جابر كامل صادق10330

32.515101212.524.510.592.51667.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةمادونا مالك نبيل فانوس10331

2015107.57.5151070147.56نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةمارينا حنا وهبه حنا10332

34.515107.58.51615.5911887نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةمرثا كمال عجور يوسف10333

20727.5512.5344.5187.57.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةمروه رمضان ناجى عبدالجواد10334

372719.514.51529.519.5132.5187.57نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةمريم احمد شوقى على10335

3518167.57.51515.599.52095نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةمريم حماده جابر خلف هللا10336

3528.52013.51427.519.5130.51986.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةمريم صالح شرقامى عمر10337

32.515138101815.5941688نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةمريم لطفى يوسف رزق10338

22.515107.57.5151072.51866نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةمريم يوسف صادق حنين10339

2515107.57.51510751775نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةمريم يوسف صادق غبلاير10340



37.526.51915142919.5131.51975نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةمنار احمد ابراهيم عبدالرحمن10341

37.523.51514.514.529191241987.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةمنار حماده محمد احمد10342

39302015153020139188.58نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةمنه هللا رافت محمد عبدهللا10343

2515107.57.51510751865نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةمنه هللا على حسين محمد10344

144.527.57.5153.53995.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةمنه هللا عيد محمد ابراهيم10345

221510961510721365نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةمنه هللا هانى عبدالحميد محمد10346

2215109.57.51715.579.5158.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةمها غالب احمد عوض10347

33.5251614.51327.517.5119.51775.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةمهرائيل ممدوح ناجح توفيق10348

232.52.57.55.513647675نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةمى عزت احمد مقدم10349

31.515101010.520.517.594.5157.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةناديه شعبان احمد محمد10350

12.566358436.577.52نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةناهد احمد كامل عيسى10351

15.5555.57.513442.51675نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةنسمه رضا على كامل10352

9.55.547.58.5164.539.5147.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةنعيمه رجب محمود محمد10353

9.56.55.588162.540147.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةنها محمد محمد تايب10354

2015107.5815.51070.5125.55.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةنورا محمد السيد محمد10355

2015107.58.5161071197.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةنوره يوسف عبدالحليم رجب10356

3824201313.526.519127.51975.5نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةنورهان نور فالح جلوى10357

2715107.58.51610781975نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةهاجر رمضان ربيع عبدالرحيم10358

9.5153.57.57.5151.544.5107.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةهاجر محمد ابراهيم عمر10359

2215107.57.51510721165نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةهايدى على حسن محمد10360

22.51510.57.5815.51073.5207.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةهدير جمعه حمدى عبدالجواد10361

25.515139.58.51810.58217.57.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةهند محمد على عبداللطيف10362

27.515157.57.5151284.5157.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةوسام محمد حسين محمد10363

31.515.516.57.510.5181293.5147.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةوالء جمال ايراهيم احمد10364

11.5547.57.5154.540565نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةوالء عيد عبدالمنطلب عيسى10365

1165.53.5811.55391175نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةيارا محمد السيد محمود10366

34.515118.5917.511891475نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةياسمين جمال محمد محمد10367

33.517117.51118.510901775نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةياسمين حسن فالح جلوى10368

2015107.5815.51070.5106.55نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةيامنه رضا محمود محمد10369

4029.52014.51529.519138188.56نظاميعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةيوستينا يوسف صديق ميخائيل10370

311514.588.516.510871775نظاميطنبدى االعداديهمغاغةابتسام على عبدالمجيد عثمان10371

22.51512.57.57.51510751575نظاميطنبدى االعداديهمغاغةابتسام محمد حمدى خليفه10372

38.522.52010.510.52118.5120.5177.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاسراء هانى محمد علي10373

201516.57.57.5151076.51475نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاسماء احمد ابوبكر السيد10374

29.5151097.516.513.584.52075نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاسماء السيد احمد مرسى10375



12417.52.546.52.542.5975نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاسماء سامى حمدى محمد10376

2315137.5815.51076.51775نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاسماء سعد سليمان مؤمن10377

33.52119.58.58.51716.5107.5196.56نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاسماء عوض صالح عبدالفتاح10378

38.5182010.510.52118.5116105.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاسماء محمد رمضان احمد10379

34.516.52010.510.52117109167.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاسماء ناجى السنوسى على10380

2015187.57.5151078187.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاقبال ربيعى السيد محمد10381

3728.52014142820133.51985نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاقبال يحيى احمد حسن10382

201514.57.58.5161075.5117.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةامانى جمال محمد حسين10383

221514.57.5916.511791185نظاميطنبدى االعداديهمغاغةامانى رجب صالح عبدالوهاب10384

3624201192017117157.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةامل وليد مصطفى بدوى10385

11.566.53.57.5113.538.51075نظاميطنبدى االعداديهمغاغةامنه احمد محمود احمد10386

3925.520911.520.518.5123.5187.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاميره احمد شحاته بدوى10387

38.527.52014.512.52719.5132.51885.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاميره احمد محمد عباس10388

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميطنبدى االعداديهمغاغةاميره رجب جمعه حسن10389

31.51519.57.58.51612941675نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاميره صالح شلوف السيد10390

3515207.58.51611.597.51985نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاميره محمد السيد محمد10391

201514.57.59.5171076.5176.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةانجى جمال انور توفيق10392

201510.57.5815.510711685نظاميطنبدى االعداديهمغاغةانجى عبدالشهيد فوزى ابراهيم10393

40292013.51528.520137.51886نظاميطنبدى االعداديهمغاغةانجى محمد فرجانى محمود10394

2015137.57.5151073178.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةانجى مينا سيحه حبيب10395

331610.57.57.5151286.5206.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةانعام احمد مصطفى ابوبكر10396

32.51816981711.595177.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةايرينى صليب فوزى مرقس10397

2015147.57.5151074126.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةايمان حسن عبداللطيف حسن10398

30.51513.57.57.51511.585.51775نظاميطنبدى االعداديهمغاغةايمان حمدى عبدالعظيم احمد10399

402520981718120197.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةايمان على الحسينى عبدالعظيم10400

2515117.57.5151076167.56نظاميطنبدى االعداديهمغاغةايمان عيد منجود عبدالعظيم10401

30167.56واحد4857.54.512نظاميطنبدى االعداديهمغاغةايه احمد عوض عبداللطيف10402

29.515137.57.5151284.51765نظاميطنبدى االعداديهمغاغةايه بدر احمد حسن10403

201513.57.57.5151073.51765نظاميطنبدى االعداديهمغاغةايه بدر شعبان غنيم10404

211513.57.57.5151074.5145.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةايه جمال حمدى عبدالحكيم10405

4.546.533.56.5324.5133.52.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةايه جمال شحاته ضاحى10406

201511.57.57.5151071.51055نظاميطنبدى االعداديهمغاغةايه جمال صالح عبدالفتاح10407

776.54.548.5332955نظاميطنبدى االعداديهمغاغةايه رجب منصور محمد10408

8.543.54.559.51.527153.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةايه عمر جمال على10409

24.515107.57.5151074.51355نظاميطنبدى االعداديهمغاغةايه عيد قاسم محمد10410



2015107.57.5151272156.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةايه مجدى على شحاته10411

402719.511.510.52218.5127196.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةايه محمد صبرى حسن10412

34.5151911102118.51081775نظاميطنبدى االعداديهمغاغةبثينه خلف شعال ن محمد10413

3827191012.522.518.5125186.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةبسمله عصام شعبان عبدالسالم10414

321512.57.57.51511.5861667نظاميطنبدى االعداديهمغاغةبسمه صالح جمعه رمضان10415

2215167.57.51510.578.5145.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةبسمه محمد على عبدالمجيد10416

34.51516.510.51020.515101.51365.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةبطه شعبان بدوى عبدالسالم10417

35151910102016.5105.51876نظاميطنبدى االعداديهمغاغةتبارك رجب عباس عبدالعظيم10418

39.527.51912142618130185.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةجاكلين نسيم فوزى ابراهيم10419

392818.51213.525.518129185.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةجهاد صابر محمد حسن10420

21.515127.57.51512.576125.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةجهاد محمد نجيب صبره10421

2015147.57.51510741555نظاميطنبدى االعداديهمغاغةجيهان عيد شبيب شتيوى10422

95.563.57.5111.5331555نظاميطنبدى االعداديهمغاغةحسناء بشير عزى حسين10423

28.51515.57.57.5151084135.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةحسناء حسين زين العابدين فهمى10424

211513.57.57.5151074.5156.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةحسناء رجب على عبدالوهاب10425

35.524.516.57.511.51917112.51665نظاميطنبدى االعداديهمغاغةحسناء محمد السيد حسن10426

20.515107.57.5151070.5115.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةحليمه صالح حماد صالح10427

2015117.57.51510711255نظاميطنبدى االعداديهمغاغةحليمه محمد منجود عبدالعظيم10428

9.56124.54.591046.5133.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةحميده محمد عزيز صديق10429

281512.57.57.51511.5821556.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةحنان بدر محمد حسن10430

11.54.51045910.545.5133.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةحنان عبدهللا عبد المولى عبدالحميد10431

2415117.57.51512.577.51555نظاميطنبدى االعداديهمغاغةحوريه عبدالفتاح عباس عبدالفتاح10432

8.561047.511.51147165.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةخلود احمد احمد السيد10433

2015127.57.51511731455نظاميطنبدى االعداديهمغاغةخلود خميس الظايط حسن10434

34.52417.59.510.52016112176.56نظاميطنبدى االعداديهمغاغةخلود شعبان على عبدالسالم10435

14510.535.58.55.543.51055نظاميطنبدى االعداديهمغاغةخلود هانى رجب جمعه10436

20.515107.57.5151070.5135.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةداليا السيد محمد عبدالمجيد10437

24.59.5104.54.5910631466.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةداليا السيد مرعى شحاته10438

2515107.57.51510.575.5135.57.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةداليا ياسر فايز محمد10439

31.517.510.587.515.516.591.5195.56.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةدعاء حسن رجب عبدالحميد10440

201510.57.57.5151070.5165.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةدعاء حسين السيد عبدالحميد10441

231518.57.5815.510821255.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةدعاء ربيعى كامل عبدالعال10442

2015107.57.51510701155.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةدعاء سليمان ابراهيم دكرورى10443

20.51511.57.57.51510.572.5157.56.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةدعاء شربينى محمد عبدالعزيز10444

2015107.57.5151070106.56نظاميطنبدى االعداديهمغاغةدعاء عيسى محمد مرسى10445



2015107.57.5151070156.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةدعاء محمد احمد عبداللطيف10446

31.525157.5815.516.5103.51777.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةدعاء محمود عبدالنعيم سليمان10447

3424.5189.59.51917.51131667نظاميطنبدى االعداديهمغاغةدنيا ربيع راضى محمد10448

2718107.57.51512821657نظاميطنبدى االعداديهمغاغةدنيا ربيع محمد محمود10449

2015107.57.51510701865.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةدينا سالم على سليمان10450

201510.57.57.5151070.595.56.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةدينا محمد عبدالمجيد صديق10451

31.51510.57.57.51516.588.51777نظاميطنبدى االعداديهمغاغةرانيا ابراهيم محمد محمد10452

111534.57.5123.544.51066.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةرانيا محمد جمعه احمد10453

3217.510991815.5931767نظاميطنبدى االعداديهمغاغةرجاء عماد جميل بشرى10454

5.561045876.5نصف207.51.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةرحاب هليل غالب شلقامى10455

40302013142719.5136.5207.56.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةرحاب يحى عبدالرازق صبره10456

2715107.510.51810801476.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةرحمه اشرف السيد محمد10457

201510510151070127.56.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةرحمه عبدالجواد عيد عبدالفتاح10458

38.5251913.513.52717126.51685نظاميطنبدى االعداديهمغاغةرحمه عبدالنبى محمد عبدالنبى10459

30.515187.59.5171696.5157.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةرحمه معتز محمد شتا10460

2015147.58.51613.578.5137.57نظاميطنبدى االعداديهمغاغةرشا بدر عزى جمعه10461

3015187.57.5151795189.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةرشا رمضان فتح الباب حسين10462

29.515.5117.57.5151182155.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةريهام رمضان حاتم عبدالهادى10463

3318.5159.57.51717.51011165نظاميطنبدى االعداديهمغاغةزبيده على فرج الداخلى10464

32.515158.57.51617.5961665.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةزينب احمد جمعه حسن10465

36.527159.59.51919116.51775نظاميطنبدى االعداديهمغاغةزينب شعبان عبدالرازق صبره10466

3725.51499.518.518.5113.5186.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةزينب عبدالحميد محمد ابراهيم10467

261513.57.57.5151483.5156.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةساره حسين على منصور10468

2015127.57.51515771575نظاميطنبدى االعداديهمغاغةساره رجب عبداللطيف محمود10469

24.5151697.516.518901275نظاميطنبدى االعداديهمغاغةساره رمضان عيد محمد10470

35.524.5198.59.51818115176.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةسحر ربيعى احمد جمعه10471

2923189.511.52118109187.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةسعديه رضا السيد محمد10472

34.515187.57.51515.598147.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةسلوى عيد رمزى بشرى10473

94.5103.558.51042107.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةسمر هاشم محمد سيف10474

20.515107.57.5151070.5126.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةسميه عاشور جمال حسن10475

64102.557.54.5321665نظاميطنبدى االعداديهمغاغةسميه عنتر محمد عبدالوهاب10476

37.526.51912.512.52519127176.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةسميه محمد محمد مصطفى10477

39.527.5201313.526.519.5133167.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةسهيله شعبان عبدالرحيم محمد10478

33.515148111917.599187.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةسهيله عيد ضيف هللا صادق10479

37.524169.58.51817112.5198.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشذا عبدالمجيد عبدهللا عبدالمجيد10480



2921187.57.51511.594.5187.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشرين جمال حسن خليل10481

2015147.57.5151074146.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشرين رجب كرم عبدالجواد10482

2015127.57.5151072106.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشرين صالح محمد ابراهيم10483

2015117.57.5151071107.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشرين عيسى جمعه رمضان10484

35.523.5189.5918.517.51131775نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشهد ايمن اسماعيل الداخلى10485

2616157.57.51510.582.5157.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشهد ايمن على شحاته10486

2015107.57.51510701295نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشهد على محمد على10487

21.515137.57.5151074.5157.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشهيناز عاطف احمد محمد10488

9.5912459342.5982نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشيماء جمال ابراهيم عبدالسالم10489

2015117.57.51510711375نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشيماء جمعه محمد رفاعي10490

2016147.57.51510751375نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشيماء حسين عوض عبداللطيف10491

1015104.548.52.5461295نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشيماء حسين محمد رياض10492

2015107.57.5151070126.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشيماء شعبان عبدالعظيم شحاته10493

1015103.558.53.547126.52.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشيماء صالح حسين محمد10494

2016117.57.5151072125.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشيماء عبدالمنعم عبدهللا عويس10495

2517.5147.57.51510.582157.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشيماء يحى الفولى عبدالهادى10496

33.516127.57.5151187.5177.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةصابرين انور عوض عبدالوهاب10497

2315167.57.51510791685نظاميطنبدى االعداديهمغاغةصابرين صالح شلوف السيد10498

2015137.57.5151073107.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةصابرين نور شعبان عبدهللا10499

3821.51810.57.51815.5111157.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةصابرين نور ناجى محمد10500

20.518.5157.57.51510791065نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعايشه ابوبكر الفولى ابوبكر10501

2015117.57.51510711465نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعز رضا محمد عبداللطيف10502

2015167.57.51510761275نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعزه اشرف توفيق جادالرب10503

3621.5171011.521.516.5112.52075نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعال لطفى شحاته امين10504

2018.5177.57.5151080.51175نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعلياء عيد جابر شحاته10505

2015147.57.51510741165نظاميطنبدى االعداديهمغاغةفرحه رجب حسين محمد10506

3018.5187.57.51513.5951875نظاميطنبدى االعداديهمغاغةفرحه رضا جمال محمد10507

20.515197.57.5151281.51975نظاميطنبدى االعداديهمغاغةفرحه فيصل عوض السيد10508

28.519.519.57.57.5151496.51975نظاميطنبدى االعداديهمغاغةفرحه محمد السنوسى على حسين10509

3425.52012.51022.5161181975نظاميطنبدى االعداديهمغاغةفرحه محى محمود عدوى10510

20151887.515.51078.51385نظاميطنبدى االعداديهمغاغةفوزيه ناجى السيد محمد10511

2015.513.57.59.51711771475نظاميطنبدى االعداديهمغاغةفوزيه نبيل على ابراهيم10512

35.526.519.51010.520.5171192075نظاميطنبدى االعداديهمغاغةكريمه احمد عبدهللا احمد10513

36.52518.59918171152065نظاميطنبدى االعداديهمغاغةكريمه ربيع االول محمد عبدالعزيز10514

2815187.57.51512.588.51855نظاميطنبدى االعداديهمغاغةلبنى احمد محمد امين10515



3420207.57.51514.5103.52075نظاميطنبدى االعداديهمغاغةلبنى ربيعى على صالح10516

34.519.52088.516.512.51032075نظاميطنبدى االعداديهمغاغةلمياء على شحاته على10517

3727.51911.5920.516.5120.51975نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمريم احمد محمد سعيد عبدالجواد10518

2018.510.57.57.51510741665نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمريم جمال رجب اسماعيل10519

2720187.5815.51090.51455نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمريم رضا خيرى بشرى10520

3716.519.59.57.517111011575نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمريم صبحى عزيز ناشد10521

36.528.5201413.527.519131.51985نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمريم عبدهللا عبدالرحمان احمد10522

211514.57.57.5151075.51775نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمريم فايز حلمى احمد10523

403020141529201391985نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمريم محمد ابوغنيمه حسن10524

20.51513.57.57.51510741565نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمريم معوض سليمان معوض10525

2015117.57.51510711465نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمفيده ربيعى سالم حسن10526

37181710.5919.515.51071965نظاميطنبدى االعداديهمغاغةملك السيد محمد محمد10527

3718169.5817.513.51021965نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمنار صفاءالدين محمد محمد10528

33.515.5179.58.51814.598.51765نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمنار طلعت محمود عدوى10529

3627.5171110.521.5141161975نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمنار محمد عبدالوهاب محمد10530

11437.5411.51.531965نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمنار نور كرم عبدالمقصود10531

351512109.519.51495.51975نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمنجه شريف فايز رمضان10532

3415141091912941775نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمنه هللا شعبان صالح عبدالجواد10533

23151410.58.51913.584.51785نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمنه هللا متولى قرنى متولى صالحين10534

8.5847.57.5151045.51263نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمنى محمد انور ابراهيم10535

34.522159.5817.5141031965نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمها شعبان جمال على10536

39.525181292117.51211975نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمى حسين محمد حسين10537

31.51617107.517.512.594.51765نظاميطنبدى االعداديهمغاغةناديه شريف عبدالمنعم حسن10538

20151587.515.51075.51775نظاميطنبدى االعداديهمغاغةنبويه النادى عيد حميده10539

35.51714991812.5971975نظاميطنبدى االعداديهمغاغةنبويه بشير عبدالحميد عبدالتواب10540

36151797.516.512.5971965نظاميطنبدى االعداديهمغاغةنجالء حسن احمد محمد10541

2015148.57.51610751465نظاميطنبدى االعداديهمغاغةنجالء رجب ربيع طه10542

3519169.51019.514103.51955نظاميطنبدى االعداديهمغاغةنجوى جمعه حلمى ابراهيم10543

22.51514108181180.51955نظاميطنبدى االعداديهمغاغةنجوى عيد محمد محمد10544

28.5151510.5818.513.590.51975نظاميطنبدى االعداديهمغاغةندا اسامه صالح محمد10545

3215131091911.590.51775نظاميطنبدى االعداديهمغاغةندا بشير حسن محمود10546

341510107.517.51086.5985نظاميطنبدى االعداديهمغاغةندا جمال شعبان السيد10547

3427.52012.51325.518.5125.51686نظاميطنبدى االعداديهمغاغةندا صالح عويس عبدالجواد10548

11367.54.5125.537.51155.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةندا عيد معتمد محمود10549

23151010.57.51814801686نظاميطنبدى االعداديهمغاغةنرجس محروس بشرى ابراهيم10550



201510.587.515.514751285نظاميطنبدى االعداديهمغاغةنهى محمد ابوبكر محمد10551

35.5151611122316105.52086.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةنورا محمود عبدالباسط احمد10552

20151387.515.513.5771376.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةنيرمين حسين جاد عبدهللا10553

3920.518.51212.524.519.51221766نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهاجر النادى محمد ابراهيم10554

2015137.57.51515.578.51175نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهاجر بدر صالح شعبان10555

24.51512.57.57.51516.583.51855نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهاجر بشير غنيمه اسماعيل10556

2015107.57.51515.575.51366.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهاجر جمعه محمود حسب هللا10557

2015109.57.51710721066نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهاجر جميل عطيه محمد10558

28.51515127.519.512901766نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهاجر ربيعى عماره كامل10559

201511.58.57.5161072.51466نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهاجر رمضان محمد منصور10560

39.528171311.524.518.5127.51875نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهاجر شعبان محمد بدوى10561

271513138.521.51591.51575نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهاجر شعبان نجيب صبره10562

35.528.51813.514.528201301786.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهاجر عبدالغنى احمد عبدالوهاب10563

271510117.518.513.5841756نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهاجر عصام صالح محمد10564

37.515159.58.51818.51041786نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهاجر على اسماعيل على10565

2015157.57.51516811455.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهاجر محمد عبدالدايم محمد10566

2515107.57.51515801065نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهاله جمال محمد عبدالوهاب10567

2015.5107.57.51513.5741765نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهاله هانى زين العابدين عبدالتواب10568

31.520.516.5129.521.517.5107.51685نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهايدى رضا عطيه ذكرى10569

23.515179.58.51812.5862075نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهدير عصام شعبان محمد10570

2015.511.587.515.51072.51685نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهدير قياتى رجب عبدالحميد10571

32.51719.510102016.5105.51575نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهناء لويس موسى مقار10572

2015.5117.57.5151071.51465نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهناء محمد عبدهللا حسب هللا10573

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميطنبدى االعداديهمغاغةهند النادى شحاته ابراهيم10574

2017.518.597.516.510.5831475نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهند حمدى عبدالعزيز حمدى10575

32.522.52010.51121.519.51161975نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهند عيد فايز محمد10576

32.52319.512132518.5118.51985نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهيام شعبان نجيب صبره10577

2015157.51421.513.5851685نظاميطنبدى االعداديهمغاغةورده رجب صالح على10578

3824.519.510.51424.519125.51985.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةوالء جمعه محمد علوانى10579

2715167.57.51510831975نظاميطنبدى االعداديهمغاغةوالء سيد محمد بدوى10580

3215187.51118.51699.51875نظاميطنبدى االعداديهمغاغةوالء عمر مشرف مقلد10581

108107.57.5154471285نظاميطنبدى االعداديهمغاغةوالء غالب ابراهيم عبداللطيف10582

27.516.517.57.57.5151490.51675نظاميطنبدى االعداديهمغاغةوالء مجدى حسن جابر10583

23151598.517.510.5811875نظاميطنبدى االعداديهمغاغةوالء وليد نجاح غنيمه10584

2015169.58.51814831875نظاميطنبدى االعداديهمغاغةياسمين بدر عزيز صديق10585



201512.57.57.5151072.51775نظاميطنبدى االعداديهمغاغةياسمين حسن عرفات حسن10586

402319.51214.526.5201291965.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةياسمين رجب صالح عبدالعظيم10587

3421.5189112018111.51965نظاميطنبدى االعداديهمغاغةياسمين عبدالفتاح عباس عبدالفتاح10588

201515.57.57.5151075.51565نظاميطنبدى االعداديهمغاغةياسمين عيد رمضان حسين10589

201516.57.57.5151076.51165نظاميطنبدى االعداديهمغاغةياسمين فايز حسن محمد10590

201513.57.5815.510741385نظاميطنبدى االعداديهمغاغةابراهيم عبدالحميد ابراهيم سيف10591

3318.519.59.51221.512.51051675.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةابو بكر احمد حلمى احمد10592

32.5161610.511.5221399.51875نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد النادى يوسف عبدالحميد10593

127.5107.5512.54.546.51365نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد ايهاب حسين حسن10594

2015107.57.51510701475نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد جمال شعبان رفاعى10595

2015127.57.51510.572.51475.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد جمال صالح عبدالفتاح10596

12.54107.5512.510491673.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد حبشى معتصم حسن10597

311663نصف10.54.5645.59.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد حسين رمضان كامل10598

103.5107.5411.53.538.51063.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد حسين شعبان حسين10599

29.51517.58.5917.514.5941876نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد حمدهللا حسن طه10600

28.515167.57.5151589.5195.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد رابح غنام محمود10601

31151487.515.511.5871865.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد رجب غنيم عبدالسالم10602

23.51516.57.57.51512821975.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد سليمان احمد محمد10603

3515.5201211.523.515.5109.51977نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد شحاته شعبان السيد10604

3115187.57.51510.589.5177.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد شريف رجب عبدالرحمن10605

201511.57.57.5151071.51475.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد صالح جابر احمد10606

23.515187.57.51510.5821876.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد صالح حموده عبدالمجيد10607

83.53.54.559.55.5301366نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد صالح على محمد10608

2315107.57.51511741775نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد عادل خميس عبدالوهاب10609

251511.57.57.5151076.518.565نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد عبدالعظيم عفيفى عبدالعظيم10610

2015117.57.51510711866نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد عنتر الفولى شحاته10611

107.5107.54.5121049.5136.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد عيد عبدالوهاب حسن10612

403020141529201392076نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد فرج غريانى محمد10613

201517.57.57.5151077.51676.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد فضل عبدالجيد محمد10614

2015117.57.5151071138.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد محمد حلمى احمد10615

15.55.5104.53.582.541.51283.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد محمد على محمد10616

301616107.517.513.59319.576.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد محمد مفيد عبدالهادى10617

331517.57.57.5151494.51775نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد هشام محمد ابراهيم10618

3415187.57.51514.596.519.576نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاحمد وليد حسين عالم10619

815107.5411.5549.5125.51.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاسالم جبر محمد كامل10620



2015157.57.51511.576.5108.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاسالم رمضان احمد موسي10621

201513.57.57.5151073.5147.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاسالم عبدالحميد محمود محمد10622

201716.5107.517.513841896.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاسالم عيد عثمان عبدالوهاب10623

2015107.57.51510701585نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاسالم غريانى صالح غريانى10624

26.51513.57.57.51510801885نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاسالم محمد حميده عبدالوهاب10625

2015137.57.5151073137.56نظاميطنبدى االعداديهمغاغةاسالم نور الدين صالح عبدالسالم10626

2015117.57.51510711685.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةالسيد حسين السيد عبدالحميد10627

201514.57.57.5151074.51785.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةالسيد رمضان السيد جابر10628

251514.57.57.5151079.5177.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةالسيد محمد جمعه حسن10629

2015137.57.51510731585نظاميطنبدى االعداديهمغاغةالسيد مساعد السيد على10630

167107.57.5153.551.51183.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةالطيب رجب على احمد10631

38.52818.513.59.52319.5127.52085نظاميطنبدى االعداديهمغاغةالليثى خليل حمدى خليل10632

211513.587.515.51075157.56نظاميطنبدى االعداديهمغاغةالمعتصم شعبان شلقامى عبدالمجيد10633

201512.587.515.510731367نظاميطنبدى االعداديهمغاغةبدر جمال سنوسى عبدالفتاح10634

311619.5109.519.5181041776نظاميطنبدى االعداديهمغاغةبدر زين عيد غرزالدين10635

201512.57.57.5151072.51265.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةبالل جمال شعبان رفاعى10636

35.52819139.522.515.5120.5176.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةبالل حماده صبحى عبدهللا10637

20221810.57.51814.592.5115.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةبالل صالح عبدالوهاب عبدالجواد10638

221813.597.516.51080156.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةبالل عبدالرحمن احمد امين10639

38.526191312.525.519128176.56.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةبهجت ايمن رزق هللا جرجس10640

402619.513152819132.51365.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةتامر جمعه محمد ابراهيم10641

2015117.57.51510711155نظاميطنبدى االعداديهمغاغةتامر رضا احمد عبداللطيف10642

2015117.57.51510711155.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةجمال السيد محمد عثمان10643

2015137.57.51510731065.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةجمال ايمن محمد حسين10644

22.51512.587.515.51075.5196.56.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةجمال رمضان فتح الباب حسين10645

14.58.510.57.5512.534956.57نظاميطنبدى االعداديهمغاغةجمال عصام شحاته احمد10646

128107.5512.52.545866نظاميطنبدى االعداديهمغاغةجمال عيد ربيع صبره10647

201514.57.57.5151074.5116.57نظاميطنبدى االعداديهمغاغةجمعه عبدالدايم حسن ابراهيم10648

24.517.51687.515.51083.5146.57.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةجمعه محمد جمعه احمد10649

201514.57.57.5151074.5116.58نظاميطنبدى االعداديهمغاغةحازم فضل الفولى مؤمن10650

221514.587.515.510771968.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةحامد محمد رجب محمد10651

20151087.515.51070.51257نظاميطنبدى االعداديهمغاغةحسام انور محمد انور10652

2015107.57.5151070125.56.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةحسام بدر شعبان سيف10653

9.58107.5411.510491255نظاميطنبدى االعداديهمغاغةحسام حسين عبدالعزيز حسن10654

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميطنبدى االعداديهمغاغةحسن السيد احمد عبداللطيف10655



54.5107.53.5111040.5855نظاميطنبدى االعداديهمغاغةحسين ربيعى محمود عبدالمجيد10656

2015107.57.51510701055نظاميطنبدى االعداديهمغاغةحماده عيد عباس احمد10657

98.5107.53.5111048.5455نظاميطنبدى االعداديهمغاغةحماده محمد حمدى حسن10658

2015107.57.51510701055نظاميطنبدى االعداديهمغاغةخالد صابر على امين10659

221510981710741355نظاميطنبدى االعداديهمغاغةخالد عصام محمد كريم10660

37.51515.58.57.516161001656نظاميطنبدى االعداديهمغاغةخلف السيد محمد السيد10661

2015117.57.51512731458نظاميطنبدى االعداديهمغاغةرافت اشرف سعد محمود10662

20151187.515.51071.5166.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةرامى رضا سعد عوض10663

7.55.5107.5411.53.5381165.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةربيع حماده شعبان محمد10664

20151087.515.51070.5125.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةربيع صالح رمضان ابراهيم10665

2615107.57.5151076125.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةرجب شحاته عبدالعظيم خليل10666

9.54.5107.53.5115.540.51153.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةرحيم ابوزيد فولى على10667

2015107.57.5151070135.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةرضا احمد شحاته عبداللطيف10668

2015107.57.51510701055نظاميطنبدى االعداديهمغاغةرضا عنتر حماد على10669

2015107.57.51510701055نظاميطنبدى االعداديهمغاغةرفعت عبدهللا رفعت عبدهللا10670

2015107.57.5151070166.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةرومانى ميالد ثابت بشرى10671

34.5211513112419.5114166.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةسامح مجدى صادق عبدالمسيح10672

76107.5512.51045.5655نظاميطنبدى االعداديهمغاغةسالمه عبدهللا محمود عبدهللا10673

2015107.57.51510701555نظاميطنبدى االعداديهمغاغةسليمان حنا سيحه حبيب10674

127.5107.55.5132.545135.53.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةسمعان مالك شحاته مالك10675

10.56107.55.513241.585.53.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةسيد شحاته جابر عبدالحميد10676

34.522.517891710.5101.5155.56.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةسيف اشرف صابر محمود10677

12457.5411.5234.5865نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشعبان ابوزيد محمد ابوزيد10678

23.51510.57.57.51510741065نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشعبان السيد بدوى رمضان10679

2015107.57.51510701465نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشعبان خالد شعبان غنيم10680

11.58.5107.53.5112.543.51165نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشعبان خلف شعبان عبدالوهاب10681

201512.57.57.5151072.5116.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشعبان محمد شحاته امين10682

126107.5512.52.543125.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشعبان محمد عبدالرحيم محمد10683

10.5867.54.512238.51255نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشعبان محمد على محمد10684

6.54.537.5411.5227.5752.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةشعبان محمد مرعى عبدالسالم10685

13457.5512.52.5371255نظاميطنبدى االعداديهمغاغةصالح فالح ربيعى صالح10686

211514.57.5916.510771365نظاميطنبدى االعداديهمغاغةصالح ايمن صالح محمد10687

115.5107.55.513241.51165نظاميطنبدى االعداديهمغاغةطارق نادى السيد محمد10688

114.547.53.5112.533955نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعامر حسين رجب عبدالحميد10689

9.55107.5310.52.537.5105.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعبدالحميد بدر عبدالحميد زيان10690



11547.5310.5232.5653نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعبدالحميد بدر عبدالحميد عباس10691

15.55107.53.511243.5865نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعبدالحميد محمد عبدالحميد حسن10692

2015107.57.51510701355نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعبدالحميد منتصر عبدالحميد برنس10693

2515107.57.51510751355نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعبدالرحمن بدر محمد حسن10694

16.54107.5411.5345105.53.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعبدالرحمن رضا محمود عمر10695

36151611.510.522151041755.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعبدالرحمن عوض صديق عبدالعظيم10696

2415108101814811558نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد احمد محمود10697

32.524161310.523.5151111768نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعبدالرحمن مصطفى موسى احمد10698

34.52819.5151328201301778نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعبدهللا السيد عبدربه صالح10699

3927201514.529.520135.5206.58نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعبدهللا حسن محمد احمد10700

30.52412911.520.515.5102.5157.56نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعبدهللا محمد نجيب متولى10701

68257.512.54.5331155نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعبدهللا ناصر نور الدين حسين10702

2015107.58.51610711376نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعربى عماد ربيعى رشدى10703

22.516109.58.5181076.51876.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعربى عيد عربى محمد10704

3930201414.528.518.5136197.56.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعرفات زيان شحاته عبدالسالم10705

221510109.519.51076.5187.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعطيه جدامى عطيه عوض10706

2015107.5815.51070.5156.57نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعالء احمد حسن جابر10707

2215107.58.51610731476نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعالء ربيعى صالح محمد10708

2015107.5815.51070.51375نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعالء صالح فتحى محمد10709

2015107.5815.51070.5126.56نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعالء على محمد محمود10710

10857.57.5151048106.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعلى صالح شعبان حسن10711

20151010.58.51910741265نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعلى عثمان احمد محمد10712

201510991810731666نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعلى محمد ربيعى طه10713

22.515107.5916.51074146.57نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعلى محمد محمد حسن10714

372517.512.514.52717.5124196.58نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعلى محمد نجيب عبدالحميد10715

20151010.58.51910741166نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعلى نادى محمد مصطفى10716

37.5261713112418122.52075.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعلى وليد مصطفى بدوى10717

2015107.5815.512.5731785نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعمار رجب ابراهيم شلقامى10718

2415107.5916.51075.5177.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعمر جمعه عثمان عبدالوهاب10719

2015107.59.51710721475.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعمرو عاشور جابر محمد10720

38.5292013.51528.519.5135.5207.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةعيد شريف عيد غرزالدين10721

2015107.57.51510701786نظاميطنبدى االعداديهمغاغةغنيم محمد غنيم ابوبكر10722

25.515107.57.5151075.51776.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةفارس محمد مرعى عبدالسالم10723

38.5292014.51428.520136177.57نظاميطنبدى االعداديهمغاغةفهد احمد سعد محمود10724

2015107.57.5151070117.56نظاميطنبدى االعداديهمغاغةقدافى جلول محمد خليفه10725



15554.57.5125.542.5127.56نظاميطنبدى االعداديهمغاغةكريم جمال محمد ابراهيم10726

15.57558135.5461576.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةكريم زين محمد عبدالحميد10727

2415107.57.5151074166.57نظاميطنبدى االعداديهمغاغةكريم شعبان محمد زغلول10728

5433.57.511427116.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةكريم عيد محمد كامل10729

2015107.57.51510701275.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمؤمن عبدالوهاب جمعه ابراهيم10730

37.510.5321.5115.55واحد43نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد احمد ابراهيم متولى10731

31.515107.5815.51082186.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد احمد مصطفى ابوبكر10732

2015107.5815.51070.51275نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد اشرف عبدالحكيم احمد10733

2315107.58.5161074196.56نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد جمال عبدالحميد محمد10734

2315107.59.51710751076نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد جمال محمود محمد10735

2015107.5916.51071.51757نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد جمعه كامل قاسم10736

24.515107.59.5171076.51475نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد حسين خميس عبدالوهاب10737

332219.59.59.51912105.5187.56نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد خلف صابر رمضان10738

201511.588161072.5145.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد ربيع حسن السنوسى10739

2015107.5815.51070.5116.56نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد ربيعى محمد رجب10740

8.5667.57.5154.540105.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد رضا حسن احمد10741

251510.5912.521.510821576.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد رضا رجب حسن10742

371717.512.513.52618.5116187.56.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد رضا على بدوى10743

2115137.58.5161075167.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد رضا فرج جمعه10744

34.5191410122216.51061386.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد رمضان محمد حسين10745

34.51513.510.511.52214.599.51756.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد رمضان محمد محمد10746

291514.57.51017.51086167.56.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد شحاته عكاشه مرسى10747

23.5251210102011.5921776نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد شريف محمد عمار10748

2015128111910761265.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد شعبان السيد حسن10749

2015108.58.5171072126.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد شعبان محمد احمد10750

201511.57.51017.51074167.56نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد صالح محمود حسن10751

2415107.51017.51076.51486نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد ضاحى عبدهللا محمد10752

211510910191075127.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد على زغلول محمد10753

321512.598.517.51087166.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد عويس عبدالحميد محمد فواز10754

31.515149101912.592166.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد فالح سالم حسن10755

2115107.59.5171073157.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد ماهر عباس عثمان10756

20151089.517.51072.5125.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد محمد حسين على10757

20.515108.58.5171072.51375نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد محمد خليفه زيد10758

352013101121141031365نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد محمد محمود عبدالوهاب10759

322212.5810.518.514.599.51675نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد محمود فاروق عبداللطيف10760



31.52111.589.517.511.593105.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد محمود محمد احمد10761

2015107.59.5171072116.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد مصطفى عبدالعظيم على10762

2015107.5815.51070.5106.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد نجاح احمد صبره10763

201510.57.5815.511.572.5125.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد نزيه محمد السيد10764

3523189817141071865.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد هشام محمد ابراهيم10765

332516981715.5106.51765.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمد وليد محى محمد10766

201513.57.5815.51377126.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمود احمد محمود مرزوق10767

201512.588161174.5136.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمود بشير محمود محمد10768

2015107.59.51710721065.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمود رجب شعبان حسن10769

201511.5891710.574126.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمود رضا محمد محمد10770

2015107.5916.51071.51055نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمود سنوسى عبدالحميد السنوسى10771

201513.5810.518.511.578.51366نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمود عبداللطيف عبدهللا عبدالعزيز10772

2015107.57.51510.570.51055نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمود محمد بدوى عبدالهادى10773

2015107.58.5161071955نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمود محمد بدوى معداوى10774

2018107.5815.51073.5125.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمود محمد شحاته محمد10775

2015107.58.51611721055.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمود محمد محروس محمد10776

20151498.517.51177.5155.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمود مرسى محمد عماره10777

32211797.516.515101.51666نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمود هشام محمد ابراهيم10778

3219169.59.51913.599.5155.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمحمود يحيى حسن عبدالجواد10779

3115158.510.51917971885.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمصطفى جمال على احمد10780

301612.58.5917.515911375نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمصطفى رمضان حجاج شحاته10781

20.515107.5815.511.572.51475نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمصطفى على مصطفى السيد10782

201513.57.5916.514.579.5127.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمطاوع جابر عبدالحميد على10783

24.515147.51017.516.587.5147.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةمنتصر صالح شحاته محمد10784

13.5535914540.51585نظاميطنبدى االعداديهمغاغةميخائيل رضا سعد عوض10785

36271812.512.52518.5124.51396نظاميطنبدى االعداديهمغاغةميالد رياض حنا تاوضروس10786

201511.57.5815.51072147.56نظاميطنبدى االعداديهمغاغةنور محمد محفوظ محمد10787

36281411.514.526181221786نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهشام احمد نجاح محمد10788

30.515161012.522.514.598.5167.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهشام ايمن رمضان عبدالعظيم10789

332519.51311.524.518120167.56.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهشام محمد سرحان عبداللطيف10790

2415147.511.5191082147.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةهشام ياسر عثمان عبدالسالم10791

9557.5815.51044.5117.55نظاميطنبدى االعداديهمغاغةياسر صالح فضل صبره10792

20151099.518.51073.51176نظاميطنبدى االعداديهمغاغةياسر صالح محمد عبدالعظيم10793

341618.513132618.51131987نظاميطنبدى االعداديهمغاغةياسين حماده شعبان احمد10794

271620810181495166.55.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةياسين صالح سعد محمود10795



27.515157.51320.514.592.51485.5نظاميطنبدى االعداديهمغاغةيوسف رضا فوزى عزيز10796

34221811.512.52417.5115.51686نظاميطنبدى االعداديهمغاغةيوسف شعبان شلقامى دكرورى10797

3318149.51221.514100.51886نظاميطنبدى االعداديهمغاغةيوسف عمر حلمى خليفه10798

403020151530201401986نظاميطنبدى االعداديهمغاغةيوسف محمود خليفه عطيه10799

20.51510810.518.510741486.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاخالص محمد عيد توفيق10800

393020151530201391979نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاروى حدوت عبدالمولى حدوت10801

3930181414.528.520135.5187.57.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاسراء بهاء محمد ابوبكر10802

352018.512.51224.514.5112.5177.55.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاسماء محمد سعيد يوسف10803

32.51065.5نصف10554812نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاسيا بدر فهيم محمد10804

32.5241411.51122.5141071585نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةامانى عبدالجليل حمد عبدالجليل10805

291515.5109.519.510891786.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةامل رجب محروس محمد10806

481485نصف2084.57.57.515نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةامل زكريا ابراهيم زكي10807

39271811.513.525161251886نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةامنه جمال احمد محمد10808

311513.51212.524.510941775نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةامنه صالح كمال صالح10809

261911.510.51121.510881785.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةامنيه محمود حسين عبدالسالم10810

2215107.57.51510721485نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاميره نصر كمال جابر10811

32151711.51223.518105.51785نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةانتصار منير عبدالمنطلب عبدالجواد10812

281513.57.57.5151081.51375نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةانجى خليل نعيم خليل10813

46167.55صفر2066.55.5813.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةانغام عبدالحميد فؤاد عرفات10814

25151010.51222.51082.51675نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةايات بهاء الدين مصطفى عبدالعظيم10815

511382.5صفر227104.57.512نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةايمان جرجس عبدهللا جرجس10816

47.51482نصف20757.57.515نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةايمان محمد رجب ابراهيم10817

نصف29127صفر8454.57.512نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةايه ربيع احمد عبدالوهاب10818

43.51281.5نصف2065.547.511.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةايه عادل احمد عبدهللا10819

431682صفر2056.547.511.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةايه فرج عبدالكريم فرج10820

34125.52نصف115548.512.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةايه كامل عاشور كامل10821

3215107.58.5161083157.56.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةايه محمد حسين على10822

128107.5815.51.547156.56.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةايه محمد فهيم محمد10823

26151087.515.51076.5167.56نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةايه نظير نمر محمد10824

2315107.57.51510731976.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةجليله بدر فؤاد عرفات10825

46.5197.55نصف915104812نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةجهاد رفعت حمدى السيد10826

292312.511.58.5201094.51877نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةحسناء عادل محمد محمد10827

2016107.57.5151071197.57.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةحسناء محمد عبدالحليم سليم10828

403019.51514.529.5201391978نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةحياه عصام محمدفتحى عطيه10829

40302015153019.5139.52079نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةخديجه صبرى محمد ابو بكر10830



3229121011.521.510104.5167.58نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةدعاء ربيع حبيب طه10831

2115107.57.5151071127.56نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةدميانه مكرم بشرى ناشد10832

2420107.57.5151079147.55.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةديانا جرجس نجيب جرجس10833

2221107.51118.51081.51786نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةدينا فايق هنرى بطرس10834

2015107.5815.51070.51686نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةرباب عبدهللا ربيع محمد10835

261810.57.5815.51080156.56نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةرباب محمود عيد احمد10836

342815.511.59.52110.51091676.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةرحمه خطوه عيد احمد10837

312012.598.517.512.593.52077.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةرحمه رضا عيد عبدالوهاب10838

3930201514.529.519.5138207.57.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةرحمه مهدى رمضان مصطفى10839

471376واحد2086.547.511.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةرحمه هشام لطفى كامل10840

281510.57.58.5161079.5177.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةرحيل عزمى ثابت شاكر10841

2517107.5815.51077.5187.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةرشا صفوت عبدهللا بدوي10842

38302014142818134187.56نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةرفل حمدى عزيز نصر10843

3521161310.523.510.51061585.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةرقيه سعيد انس عبداللطيف10844

36281712.51224.514119.51685نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةريحاب رضا سعد عبدالوارث10845

271510.57.5815.51078137.55.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةريموندا عادل شفيق عبدالنور10846

39302014.51529.518136.51577نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةريهام منصور عبدالسالم سليمان10847

393019.512.51426.518.5133.51977.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةزينب خالد عيد احمد10848

2015107.58.5161071166.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةزينب مؤمن سيف ابراهيم10849

201510.57.5815.51071117.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةزينب محمد على محمد10850

39302012142618133156.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةساره ايمن عامر احمد10851

2515107.58.51610762075نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةساره محمد عبدالرحمن حسن10852

393017.5910.519.513.5119.51986نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةسالى رضا الوردانى على10853

382917.51111.522.516123157.56نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةساندى رضا كامل زاهي10854

38301712122416.5125.51587نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةسلمى حلمى عبدالمولى حدوت10855

372415.58.5917.513107176.56نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةسمر حماده فوزى عبدالسالم10856

2015117.5815.51071.51685نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةسميه ايمن فرج عبدالسالم10857

403019.513152820137.51977.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةشروق رجب ابراهيم شمس الدين10858

28.52217.59.51524.518110.51165نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةشهد رضا محمد رمضان10859

39282012.51426.520133.51475نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةشهد عادل عيد صابر10860

38.53016.512.51022.516123.51385نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةشهد محمد الدمرداش طنطاوى10861

2415127.57.51510761279نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةصفيه ربيع سباق محمد10862

403020151530201401979نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعائشه عاطف عيد عبدالوهاب10863

4030181414.528.516.5133207.58نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعبير رمضان ابراهيم عرفه10864

323016.510.51424.514117185.55.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعزه حمدى حماد عبدهللا10865



10.581039.512.52.543.51755نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعزه هانى احمد محمد10866

37.529181214.526.516127188.56.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةغاده عادل احمد محمد10867

40302015153020140207.56نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةفاتن محمود عامر محمد10868

2015107.5815.51070.5177.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةفاتن هانى محمد علي10869

292916.58142213.51101787.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةفاطمه احمد محمد جاب هللا10870

20545.57.5133.545.5107.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةفاطمه بركات احمد عبدالمجيد10871

27.515137.57.51514.585107.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةفاطمه حسن حسين خليفه10872

2215107.58.5161073167.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةليزا بطرس اسحق متى10873

24.5171069151076.5165.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمارتينا ماهر ابراهيم سعيد10874

22.517147.59.5171080.5165.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمارينا جمال معوض بباوي10875

3225168122016.5109.51787.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمارينا عبده ابراهيم عبده10876

372716.510132316.51201687.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمارينا عزيز نعيم عطيه10877

2015107.58.5161071146.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمرفت فارس اسحق متى10878

251710.57.5916.510791665.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمروه رجب نمر محمد10879

2015107.5815.51070.51455نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمريان عيد خلف شفيق10880

8.5151048.512.5349147.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمريم برسوم رزق برسوم10881

2015107.59.5171072137.55.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمريم رزق هللا حبيب فهمي10882

392819.514.514.52919134.5197.58نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمريم رضوان السيد على خليفه10883

28.51515.57.51017.513.590167.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمريم سعيد جرجس يوسف10884

2015107.57.5151070157.55.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمريم مجدى بطرس عبدالشهيد10885

24.51511.588.516.510.5781866.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمريم محمد عبيد عبدالقادر10886

202617.513.51326.515.5105.5177.56نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمريم نبيل شفيق عبدالنور10887

3415107.57.5151084147.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمريم نزيه صبحى حسن10888

261514.57.5815.510811686نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمريم وهيب فكرى سامي10889

8.564.548121.532.51285نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمنار احمد حسن محمد10890

7.55658.513.53351075نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمنار رجائى راضى علي10891

281511810.518.51082.51686.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمنار نزيه حنا حليم10892

312416.51312.525.5151121787نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمنال رضا نجيب السيد10893

343018.514.514.52919.5131196.58.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمنصوره عصام رضا السيد10894

23.515127.5916.51077167.55.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمنى محمد عايد توفيق10895

36.52817.513.51528.519129.51687نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمهرائيل اشعياء شاكر صليب10896

36.52417.511.513.52512.5115.51587.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمهرائيل ماجد نبيل يعقوب10897

2015107.5815.51070.51285نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمى عبدالناصر جمال عبدالعظيم10898

28.51185واحد456.54.57.512نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةميرى رضا اسحق متى10899

32.5261813.513.52714.51181887نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةنادين عز الدين عيد صابر10900



241512.57.57.5151076.5166.56.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةناديه زيادى عبدالوهاب زيادي10901

43.5856نصف101555.57.513نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةناديه سعد حسان طلبه10902

361915.510.58.51911.51012097نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةنانسى ايمن نصحى عطيه10903

2820.51089171590.5208.55.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةنانسى رضا نجيب سمعان10904

4868.56واحد141564.57.512نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةنجاه معوض حسنى علي10905

2615107.57.51510761176نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةنجالء جمال راضى عيد عبدالنبى10906

2315107.57.5151073109.55.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةنجالء عبدالجواد سميع عبدالعزيز10907

3164.55صفر107.5553.58.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةنسمه بدر فهيم محمد10908

2415107.57.5151074107.57.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةنوره رمضان محمد السيد10909

28151010102010831095نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةهاجر صالح كمال صالح10910

1366.57.57.5151.542555.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةهاجر عيد منصور احمد10911

36.5655واحد106.56.557.512.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةهبه السيد ابراهيم محمود10912

25151389.517.51080.5105.56.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةهبه رضا حمدى السيد10913

37151712.511.52415108147.57.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةهند محمد محمد محمد جاد10914

431076واحد155.56.57.57.515نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةوداد ديهوم مرعى ابراهيم10915

2115107.57.5151071117.55.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةوفاء محمد نجيب كامل10916

311510.57.5916.51083118.56نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةوالء شعبان احمد عبدالحميد10917

2915107.57.51510791358.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةوالء محمد عاشور محمد10918

2915107.57.5151079116.57نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةيوستينا طلعت فهمى حليم10919

2017.5107.57.5151072.51065.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةابانوب يوسف حنا مرقس10920

34.5563.5نصف116.547.5512.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاحمد ابو طالب معتمد احمد10921

2019.5107.57.5151074.51065نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاحمد حمدى مرعى على10922

31762.5واحد113.56.5549نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاحمد رجب احمد بدوي10923

201514.587.515.510751056نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاحمد رضا صادق السيد10924

403020151530191392077.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاحمد رعد عيد احمد10925

4028191514.529.519135.5165.55.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاحمد رمضان ابراهيم عبدالرازق10926

75.567.57.5151.535105.56نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاحمد سعد احمد ابراهيم10927

38.5635.5نصف57.510.57.57.515نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاحمد شريف حسنى مرسي10928

3719.52014.51529.519.5125.51286.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاحمد صالح خلف عبدالباسط10929

35555نصف8867.5512.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاحمد عصام عبدهللا محمد10930

49.5875نصف915107.57.515نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاحمد محمد بدوى حسن10931

4486.56واحد99107.57.515نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاحمد محمد حجازى عبدالوهاب10932

44.566.56واحد126.5107.57.515نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاحمد محمود محمد محمد10933

2015137.57.5151073106.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاحمد مصطفى احمد محمد10934

38.5865واحد88107.5411.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاحمد معتصم عبدهللا عبدالمقصود10935



3829.519.51414.528.519134.5117.56نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاحمد هشام على محمد10936

40302015153020140187.57نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاسامه محسن هور ابراهيم10937

32.5281911.5819.51611510710نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاسالم على محمد على الدماطى10938

127.5107.57.515246.5475نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةاشرف عاطف احمد محمد10939

117.567.5512.51.538.51663.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةامجد فضل عياد بقطر10940

2022.5167.57.5151083.51675نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةامير رضا ميخائيل رياض10941

30292011122313.5115.51687.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةامير مجدى ابراهيم ذكى10942

352618.51213.525.5171221955.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةبرسوم مجدى مسعود السيد10943

2015107.57.51510701055نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةبسام عيد يسرى محمد سليم10944

2115107.57.51512.573.51486نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةبيشوى اسحق وليم عيسى10945

2015107.57.51510701376نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةثروت رؤف حنا فهيم10946

3019.516.597.516.51092.5137.55.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةجمال مجاهد جمال محمد10947

402720151530191361986نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةجورج سمير جرجس يوسف10948

201510.57.5916.510721075.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةحازم جمال حسب النبى السيد10949

2018167.57.5151079105.510نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةحسان مصطفى حسان طلبه10950

3726.5188.511.52012.51141075.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةحسين سليمان عبدالسالم سليمان10951

402820151530181361165نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةحماد رضا حماد عبدهللا10952

47.535.53.5صفر12155.57.57.515نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةحماده احمد محمد بدوي10953

31.585.53.5نصف5.56104.559.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةحمدى رضا حمدى كامل10954

3115107.57.5151081106.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةخالد محمد نجيب عيد10955

2215107.57.51510721065.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةخالد هشام حمدى عبدالوهاب10956

4485.56.5نصف16.58.55.57.55.513نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةراضى رشدى ابراهيم حسن10957

2385.56صفر5.55543.57.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةربيع عادل شلقامى محمد10958

34.595.55صفر10.5765.55.511نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةرجب احمد رجب جالل10959

181053.5صفر2.534.54.53.58نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةرشدى شوقى رشدى عيسى10960

23.563.55صفر6525.5510.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةرضا محمود عيد احمد10961

31725صفر1344.55.549.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةرمضان عبدهللا عبدالمحسن عبدهللا10962

20.51155صفر83441.55.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةسعيد عيد اديب كامل10963

39.5976نصف15.58.55.55.549.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةسيف النصر جمعه رمضان عبدالحكيم10964

2015107.57.51510701067نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةشهاب محمد راضى محمد10965

38281813.51427.516.51281677نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةصموئيل فتحى جرجس بباوى10966

30.5655نصف8.56.537.54.512نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةطارق محمد عبدالحليم سليم10967

21.5151187.515.51073147.56.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعادل عاطف محمد السيد10968

17.582.55صفر523.53.53.57نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعبدالرحمن بشير محمد عبدالسالم10969

361057صفر9.571054.59.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعبدالرحمن جمعه محمد احمد10970



3318.515.59.510.52012.599.51557نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعبدالرحمن راجح جمال محمد10971

40.575.56نصف147.56.57.54.512نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعبدالرحمن رضا عيد محمد10972

311513.58.510.5191088.5136.57.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعبدالرحمن على عبدالرحمن حسن10973

9.554.54.57.512233357نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعبدالرحمن محمد كامل محمد10974

3015107.57.51510801955.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعبدالرحمن محمد نور محمد رمضان10975

6.561055.510.52351153.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعبدهللا رضى عبدالعاطى كرم10976

36.529.518.514.514.52918131.51557نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعبدهللا محمد عطيه كرم10977

16.5855صفر433.56.5واحد5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعبدهللا محمد فاروق محمد10978

27.5976.5صفر11.563437نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعبدالمسيح ممدوح اسحق يعقوب10979

22103.53.5صفر4.5264.559.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعبدالوهاب محمد احمد عبدالوهاب10980

14.5225صفر2.52.52.5347نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعصام الدين محمد صالح زكى10981

33.51353.5صفر7.565.54.51014.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعطا شريف عازر لبيب10982

29863.5نصف94.554.55.510نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعلى بركات احمد عبدالمجيد10983

23.5975صفر54.544.55.510نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعلى جمال عبدالرحيم محمد10984

3821.5201112.523.514.5117.52087.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعلى حسن عبدالحفيظ حسن10985

35.5261911.512.52417121.5207.58.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعلى رجب على محمد10986

13.545.55.57.5131046166.55.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعلى عبدالرحمن محمد شلقامي10987

12.59105.57.5131.546136.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعلى عزت احمد عبدالظاهر10988

2915171011.521.51092.51986.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعلى محمد على ابو بكر10989

2015107.5916.51071.5105.56نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعمر رضاء احمد عبدالوهاب ابو العال10990

2015107.57.51510701185.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعمر رمضان كمال صالح10991

98107.57.5152441075نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعمر صبرى كامل محمد10992

411075صفر9.56.5107.57.515نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةعمر عبدالمنجى صدقى عبدالظاهر10993

28.51133.5صفر74.554.57.512نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةفادى خلف حشمت ابراهيم10994

6.59589.517.51.539.5125.56.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةفارس محمود جابر محمد10995

2015139.51019.51077.5135.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةكامل عامر السيد احمد10996

37.526191414.528.517.5128.51787.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةكريم خالد عيد عبدالوهاب10997

37.524.518.513.514.52817.51261887.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةكريم رضا ابراهيم فتح الباب10998

36282013.51528.517129.51976.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةكريم محمد الفولى شعبان10999

39.51255صفر7710.57.57.515نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةكريم مصطفى حسن الصابر11000

3220.51311142512102.5147.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةكيرلس ايهاب ميخائيل زاخر11001

2923191014241711216107.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةكيرلس سعيد ابراهيم سعيد11002

2015.5107.5916.510721565نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةكيرلس مجدى وهيب حنا11003

3151.53.52.56227.5575نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةلبيب ماجد لبيب كامل11004

2216.5107.57.5151073.51085نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةماجد وليم ثابت شاكر11005



1284459235685نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةماهر بباوى شكرى فرنسيس11006

151554.57.5122491585نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمايكل بشير جرجس حنا11007

342411111324101031685نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمايكل مجدى عزيز فهيم11008

25.5952.5صفر5.5735.54.510نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمحمد ايمن احمد محمد11009

16.5952صفر23واحد3.573نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمحمد ايمن غالب حسن11010

3196.52صفر11.5834.548.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمحمد بركات احمد عبدالمجيد11011

381145واحد9.58.547.57.515نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمحمد خيرى خلف عبدالباسط11012

38.51153صفر71547.5512.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمحمد ربيع راضى غفاري11013

2015107.57.51510701175نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمحمد سمير عيد توفيق11014

39.51033صفر9.51527.55.513نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمحمد شحات بدوى محمد11015

31241010.51323.51098.51495نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمحمد عاطف جمال راضى11016

45.5115.55صفر1115289.517.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمحمد عبدالحكيم محمد عبدالجواد11017

40105.55صفر81527.57.515نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمحمد عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب11018

1.5واحد24.56صفر7.58.5224.56.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمحمد على عبدالجواد علي11019

141637.57.5151.549.51235نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمحمد منجود حلمى عبدالعظيم11020

18.5852صفر3.53.524.559.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمحمود بدوى شعبان السيد11021

37.528.5131313.526.510115.51496.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمحمود جمعه محمد محمد11022

16.5952صفر4.5421.54.56نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمحمود رجب عبدالحميد احمد11023

2753.52صفر79.5235.58.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمحمود عادل رمضان صديق11024

20932صفر672325نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمحمود عاطف عبدالمحسن محمد11025

28872.5واحد5.55.547.54.512نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمحمود نادى عبدهللا عبدالقوي11026

36662صفر3.5واحد7.515102.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمروان هانى صبرى عزيز11027

34.519.518131326141121675نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمصطفى حسام الدين مصطفى عبدالعظيم11028

3115148.57.51610861365نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمصطفى حسن رجب محمود حسن11029

118.5105.58.5141.545955نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمصطفى عبدالجواد احمد محمد11030

36.5151414.514.52910104.5157.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمنصور صبرى عبدالسالم صابر11031

2515139.51120.51083.51375نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةميخائيل سعيد وهبه قلينى11032

20151088.516.51071.51165نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةميخائيل نادر نوناى حنا11033

23.515177.57.5151080.51475نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةميالد عادل حنا ميخائيل11034

301514911.520.51089.5177.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمينا صادق فهيم صادق11035

24.515127.57.5151076.51375نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمينا ممدوح ميالد حنا11036

16872صفر532336نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةمينا هانى عياد بقطر11037

261152.5صفر83.537.5411.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةنادى رزق يوسف سيحه11038

127107.57.5151.545.51155نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةناصر فراج حسن صابر11039

32.5137.52.5واحد7.5727.57.515نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةهانى جمال عزيز حنا11040



33.518.52012.511.52412.5108.5187.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةوسيم رفيق وديع حنا11041

10737.55.5131.534.51362.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةوسيم هانى مكرم جرجس11042

403020151530201401565نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةيوسف حجاج حمدى عبدالوهاب11043

36.5241914.51529.519128187.55نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةيوسف خلف احمد اسماعيل11044

40302015153020140187.56نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةيوسف عاشور عبدالسالم احمد11045

3615168.59.51810951675نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةيوسف عزت كامل يعقوب11046

341514910.519.51092.51775نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةيوسف ناجح شحاته سالمه11047

721575نصف2815108.51018.5نظاميالشهيد النقيب حسام ياسر ابوبكر االعداديه بأشنينمغاغةيوسف هشام جمال محمد11048

33.5291010.58.51910101.51787نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةابرام فوكيه ابراهيم كامل11049

11.5867.57.5151.542125.55.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةابراهيم على ابوالحسن ابراهيم11050

27.5852.5نصف7.5637.5310.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةابراهيم محمد ابراهيم سعد11051

381163نصف14.56.557.5411.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةابوالحسن احمد محمد ابوالحسن11052

2715107.57.51510771055نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد ابوغنيمه جمعه عبدالغنى11053

40.5965نصف10.51537.5411.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد البطل السيد السيدعثمان11054

31103.53نصف9.56.537.5411.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد جمال السيد يوسف11055

19962صفر6.54242.56.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد جمال عبدالعظيم على11056

25.5107.51.5صفر7.582538نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد جمال عبداللطيف عبداللطيف11057

39.5873.5نصف15947.53.511نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد جمال محمد فرج11058

19947.5411.51.5451065نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد حجازى جالل عبدالموجود11059

42875واحد168.557.5411.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد حسن عبدالعظيم قوضى11060

9857.54.5122.536.5985نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد حسن موسى حسن11061

37261713122513.5118.51587.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد حسين عبدالرحمن السيد11062

3717.5118.510.51915.51001865نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد حمال خليفه محمد11063

2015107.5815.51070.51785نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد رجب عبدالعظيم عبدالحليم11064

3316107.57.51510841775نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد رضا على يوسف11065

28.5853واحد88.53448نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد رضا محمد احمد11066

371053.5واحد14737.54.512نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد رضا محمد القوضى11067

2215107.57.51510721785نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد رمضان عبدالوهاب جابر11068

2015107.57.51510701075.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد شعبان عبدالحليم احمد11069

19335صفر28311واحد5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد صالح على محمد11070

20151387.515.51073.51075نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد عادل جمعه نمر11071

2015107.57.51510701055نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد عامر حندله احمد11072

20151087.515.51070.51175.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد عبدالرحمن ابوالحسن عبدالمطلب11073

32.5952.5واحد98.537.53.511نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد عبدالعظيم محمد عبدهللا11074

7727.52.5101.527.5833نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد عبدالوهاب محمد عبدالوهاب11075



3726.52014.514.52920132.51888نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد فالح يونس على11076

39302014.51529.520138.51789.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد فولى حسن محمد11077

165687.515.5345.51375نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد قياتى ابوالبازيد محمد11078

19772صفر832336نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد ماهر عبدالعظيم حسن11079

3726.5191312.525.518.5126.51888نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد ماهر محمود محمد11080

201072صفر73.524.537.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد احمد جابر11081

167.5485134.545765.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد احمد محمد11082

431175واحد147.5587.515.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد حسن محمد11083

38201713.51326.512113.51185نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد حيدر احمد11084

20151087.515.51070.51055نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد رجب ابراهيم11085

9857.57.5152391052.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد رجب محمد11086

44855واحد208.547.5310.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد عقيله محمد11087

18747.5411.53.5441175نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد محمد محمود11088

28.561.52صفر7.5310.5غ144نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد مرعى حسباهلل علي11089

37865صفر14648513نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد مسلم عبدالوهاب محمد11090

114354.59.51.5291355نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاسالم احمد مصطفى اسماعيل11091

107.537.54.512436.51075نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاسالم جمال فتحى على11092

3624.51712.510.52319.51201676نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاسالم عبدالجواد على عبدالهادي11093

341065واحد9747.55.513نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاسالم عبدالجواد محمود حسن11094

2615.51812.513.52618103.51455نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاسالم عبدالعظيم محمد محمد11095

11847.5815.51048.5962.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاسالم عبدالعظيم محمود حسب النبي11096

3015178.58.51714931065نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاسماعيل رضا اسماعيل فضل11097

148.537.57.515444.51075نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاشرف رجب حمدى فتيان11098

63232.55.51026.5835نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاشرف شعبان غريانى صديق11099

77.537.5411.51039775نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةاكرم نبيل يونان عياد11100

2815117.57.5151079167.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةالجندى محمود صالح عباس11101

157.53.55492371662نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةالحسين محمد اسماعيل ابوالحسن11102

1625.57.54.5121.537157.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةالسيد احمد فولى عبدالحليم11103

351763.5نصف13.5557.53.511نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةالسيد رضا ابوبكر عويس11104

26.515107.57.5151076.5167.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةالسيد رمضان محمد رمضان11105

29.524.5109.56.51617971785نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةالسيد على السيد عبدهللا11106

2515127.57.51510771665نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةالسيد فتحى عبدهللا عبدالحكيم11107

3315171112.523.518.5107177.55.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةانور السادات حسن علي11108

3015107.5815.51282.51675نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةايهاب محمد صبحى عبدالغنى11109

25.515107.57.51510.576157.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةبشار عبدهللا عبدالحميد عبدالمجيد11110



1634.57.54.5121045.5177.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةبالل قاسم احمد محمد11111

3328.51914.51529.517.5127.51766.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةبوال ميالد نبيل غبلاير11112

44176.55.5واحد1711.53.55611نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةتامر رضا محمد مرسي11113

2015107.57.5151070176.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةتامر كمال محمد عبدالعظيم11114

13.592.57.54.5122391753نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةجابر خيرى حسن مصطفي11115

14.5155.57.5411.52.5491575نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةجرجس صبحى توفيق بسخرون11116

32.515147.57.5151187.5186.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةجمال احمد محمد بهجات11117

20.515107.57.5151070.5785نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةجمال رضا جمال عبدهللا11118

26.515107.57.5151076.51785نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةجمال عبدالعاطى احمد خميس11119

21.515107.57.5151071.5187.56نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةجمال فرج جمال السيد11120

46166.53واحد21.5151.53.53.57نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةجمال نصر محمد احمد11121

2015107.57.5151070167.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةجورج سعد توفيق بسخرون11122

9.59.52.544.58.53.533.5186.52.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةحسام احمد جبر عبدالفتاح11123

121545493.543.51672.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةحسام حسن محمد احمد11124

16.59.5455102.542.51653نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةحسام رمضان محمد ابراهيم11125

6.515286.514.53411675نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةحسن اشرف سيد حسن11126

84.52.53.536.52.5241773نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةحسن السيد احمد علي11127

17.5105.55نصف4.548.5واحد25.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةحسن رمضان عبدالعظيم عبدالغني11128

22.515107.57.5151072.51775نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةحسن شريف حسن صبرى11129

13.59.51.54.54.59336.5175.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةحسن عبدالناصر قرنى حسين11130

29.51663.5واحد1173.5347نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةحسن محمد حسن عصوه11131

116343.57.5229.5152.53نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةحسين جمال حسين بكرى11132

16637.5613.53.542168.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةحسين عبدالجواد حسين عبدهللا11133

12.5634.5610.53351773نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةحسين عبدهللا حسين حسن11134

واحد10.532.57.5613.52.532167نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةحسين قياتى حسين محمد11135

واحد15.5187واحد421.5437نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةحسين محمد حسين عبدالعظيم11136

صفر485.5نصفنصفنصفصفرواحد2صفرنظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةحسين مصطفى نجيب عبدالعزيز11137

36.51672واحد15.5734.55.510نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةخالد احمد محمود احمد11138

191833نصف1.556.5واحد83نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةخالد جمال ابوبكر عبدالغنى11139

8.55.547.55.5131.532.51783.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةخالد رجب حسنى ابوالحسن11140

14.56.557.5613.5241.5177.53نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةخالد على السيد علي11141

33.524.51411.51223.513108.51895.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةخيرى حسين خيرى على11142

115.52.57.5613.5234.5177.51.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةرجب ابراهيم شعبان ابراهيم11143

208.537.5613.5247187.53.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةرجب حسن رجب احمد11144

44.549.5156.55نصفواحدصفرصفرنظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةرجب محمد رجب محمد11145



9.54.51.54.548.53271672.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةرشوان محمد عبدالوهاب رشوان11146

30151914122614.5104.51785.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةرضا السيد رجب عبداللطيف11147

واحد10.5644.559.54.534.5187نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةرضا السيد عبدالصالحين بالل11148

156.534.548.52351863.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةرضا رجب احمد عبدالحليم11149

213.544.5610.510491572.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةرضا صالح حمدى عبدالعاطي11150

18.5155.55صفر53.52268نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةرضا عبدالرحمن محمد عبدالعزيز11151

1051.556112.530156.53نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةرضا عيد احمد محمد11152

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةرضا محمود ابراهيم سالمه11153

واحد20.5155صفر53.525510نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةسعودى محمود عبدالجيد حموده11154

واحد18145صفر1.52.5واحد843.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةسعيد محمد عبدالوهاب عبدالعزيز11155

47.51853واحد20152.5549نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةسلطان محمد فتحى حسين11156

35176.52.5واحد14.5627.5411.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةسمير رضا احمد على11157

39.5167.53.5نصف11153.554.59.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةسيد حسين السيد عبداللطيف11158

2081043.57.53.549137.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةسيد حسين عبدالعال حسين11159

35.5241713142715.51191787نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةسيد محمد سيد محمد11160

39187.55.5واحد15.5647.5512.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةسيف جمال محمد حسين11161

28.51553صفر8.574549نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةشريف احمد السيد احمد11162

23.515107.57.5151073.5166.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةشريف محمد حسن سالم11163

50.5166.53نصف20.515644.58.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةشعبان فرج شعبان محمد11164

44.51653.5واحد1415554.59.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةشعبان محمد شعبان ابراهيم11165

22.5156.55نصف7.52.52.554.59.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةشعبان محمد ناجح فرج هللا ادريس11166

18.5105.53صفر3.53.5صفر93.52.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةشهاب اشرف رمضان التوني11167

19.51373واحد54.59.5واحد5.52.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةصابر دسوقى حسين عبداللطيف11168

191573نصف56واحد7.52.52.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةصالح على حسن عبدالنبي11169

22.51773نصف83.52.5448نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةصالح اشرف احمد كامل11170

41.51773صفر20854.548.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةصالح عادل عزت فراج 11171

22.51672.5صفر8.55.5242.56.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةصالح محمود محمد حسن11172

91561.5صفر4.5واحد3.5صفر3.5واحدنظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةضاحى محمد حسين محمد11173

2015107.57.5151070167.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةطارق ابراهيم محمد جوده11174

6.5223.52.561.5181572.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةطارق اشرف احمد جبر11175

23146.52.5واحد853336نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةطارق السيد عبدالعظيم محمد11176

1083.57.5512.51.535.5155.53نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةطارق السيد يحى على11177

10.57455.510.52.534.51565نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةطارق عمر احمد يوسف11178

32.515169.5817.512.593.51675.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةطارق محمد عبدالرحمن محمد11179

21.516107.57.5151072.51555نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةطارق محمد مندى احمد11180



26.515117.57.5151077.51875نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةطارق مصطفى اسماعيل محمد11181

7855492.531.51853.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةطاهر ابوزيد قرنى حسن11182

2015107.57.51510701775نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةطه ماهر فرحات عبدالعزيز11183

35.518201313.526.515.5115.51676نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعادل رجب محمد احمد11184

3829201414.528.519.5135185.56.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعادل محمد محمد البكرى عبدالرازق11185

25.51872.5واحد85.52459نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعاطف بسام عاطف عبدالعزيز11186

واحد24.5185واحد8433.558.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالجواد احمد السيد على11187

21.58.5544.58.51.5451775نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالجواد على عبدالجواد عبدالعال11188

2015107.57.51510701975نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالجواد محمد ماهر عبدالجواد11189

35.515147.57.5151089.51975نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالحميد جمال ابراهيم عبدالحميد11190

واحد25173واحد9.54343.57.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالحى عتريس على عبدالحي11191

3015107.58.5161081187.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالرازق حسين مصطفى حسن11192

34151010.5818.51087.5186.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن عبدالحكيم11193

17.563.57.5613.53.544172.53.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن رضا عبدالحميد محمد11194

38.51752واحد2062.5549نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن فاروق عبدالفتاح اسلمان11195

32151613.511.52513.5101.51775نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالرحمن ماهر الفولى عويس11196

18.54.54.57.5512.52.542.51575نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالعزيز احمد السيد عبدالعزيز11197

11.51552.5نصف44.5نصفنصف24نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالعزيز نور الدين محمد عبدالعزيز11198

30852صفر1374426نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالعظيم صالح محمد على11199

191752.5صفر5.54.52347نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالعظيم عبدالجواد عبدالعظيم محمد11200

2015107.57.5151070167.55.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالعظيم محمد عبدالعظيم مبروك11201

99.5456112.5361053.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالعليم رجب عبدالعليم عبدالجواد11202

22.585.52.5واحد5.553.52.557.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالغنى رضا يوسف عبدالعظيم11203

18.56655101.5421453نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدهللا السيد عبدالعاطى خليفه11204

39.5105.53.5واحد11.596.57.5411.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدهللا السيد محمد عبدالرحمن11205

124.56.57.5512.52.5381165نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدهللا السيد محمود محمد11206

23.51510.57.57.5151074157.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدهللا طه عبدهللا محمد11207

98.53.57.55.5131.535.51183نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدهللا فولى عبدالوهاب مهنى11208

251155نصف54.52.57.5512.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدهللا كمال الدين احمد على11209

نصف23.5122.5نصف3.5527.5512.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدهللا محمود محمد عبدالعليم11210

نصف28.5115صفر7.571.57.5512.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدهللا مسعود خليفه شاكر11211

3221.519.512.5618.519.51111765نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالمسيح عادل ناجى توفيق11212

85.53.57.5512.51.5311272.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالوهاب صالح عبدهللا عبدالوهاب11213

341563.5واحد107.537.5512.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالوهاب محمد حسين حسن11214

25.5105.55واحد8.543.544.58.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعبدالوهاب محمد عبدالوهاب محمد11215



5واحد6.5743.547.542912نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعثمان احمد عثمان فراج11216

22.5155.53.5صفر5427.5411.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعثمان محمد محمود عثمان11217

34.52214.510112116.5108.5206.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعدنان محمد حسب النبى محمد11218

2015107.57.51510701155نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعلى احمد على محمد11219

311710991812.588.5166.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعلى جابر احمد صالح11220

2215107.57.51510721865نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعلى حسن السيد على11221

7.56.51.54.53.58427.5113.52.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعلى رضا على عبدالعظيم11222

نصف101.53.52.52.551.521.5123.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعلى زيان عبدالرحمن احمد11223

3نصف11.512صفر2223.525.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعلى عبدالعظيم محمد عبدالعظيم11224

3.55.594.5261052واحد7.54نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعلى محمد سعد عبدالهادي11225

33.54.583.519.5112.52واحد4نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعلى محمد كامل حسن11226

231031.5صفر8.533.54.53.58نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعلى محمد محمد على11227

201151.5نصف542.53.54.58نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعلى محمود السيد احمد11228

2415107.57.5151074157.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعلى مساعد ابراهيم محمد11229

34.5116.53.5نصف11.545.57.55.513نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعلى يحيا ابراهيم سالمه11230

30.51253نصف656.57.5512.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعماد عصام حسنى مصطفي11231

31171814132719.5112.5187.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعمر ابراهيم السيد عبدالهادى11232

22.515149.5918.51282166.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعمر احمد محمد ابوالمجد11233

2015107.57.5151070137.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعمر رضا عمر عبدالقادر11234

نصف41.57.5613.5322.5103نصفنظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعمر رمضان حسين علي11235

6.56.55.57.57.515437.5122.52.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعمر عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز11236

3321.513.512.58.52117.5106.5185.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعمر عبدهللا احمد شعيب11237

21.51512.57.58.5161075187.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعمر عبدالهادى قوضى عبدالهادى11238

39.5302015153020139.5177.58.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعمر محمد سيد محمد11239

4737.54.5121.527.51232.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعمر يحى زكريا عمران11240

3426.51912.511.52419122.52087نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعمرو حسين السيد ابراهيم11241

201513.57.57.5151275.5118.55.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعمرو عبدالتواب عبدالرحمن شحاته11242

8.55107.5512.53.539.5115.53.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةعنتر عبدالرحمن محمد السيد11243

55.537.5512.52.528.51333.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةفارس احمد اسماعيل خميس11244

654.57.5512.5331137.53نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةفارس فرج احمد حسين11245

46.5107.5512.52.535.51363.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةفتحى جمعه محمد احمد11246

16.56.51055105481285نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةفتحى رجب السيد السيد11247

12.57107.5613.55481855نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةفرحات احمد فرحات جاب هللا11248

78.5107.5512.510481163.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةفرحات عبدالغنى حامد عبدالغنى11249

77.567.57.5151.5371563.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةفهد اشرف سيد حسن11250



7.54107.5613.51.536.51282.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةفهد على محمد على11251

2015107.57.5151070106.55.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةفولى السيد فولى تمام11252

8.56.54.55383.5311152.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةكريم احمد السيد عبدالحكيم11253

2015137.57.51510731165نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةكريم جمعه احمد حسن11254

107.511.57.54.5125461682.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةكريم سمير شحاته جرجس11255

291513.57.57.5151183.51785نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةكيرلس ظريف عزيز يوسف11256

33.51353نصف73.5107.5512.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمؤمن رضا على ابراهيم11257

2015117.57.51510711465نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمؤمن فرج مبروك عبدهللا11258

6.5937.5512.51.532.5126.52نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمؤمن محمود السيد محمد11259

9156.555.510.5445127.52.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمازن اشرف رجب محمد11260

3016.516.513.511.52510981765نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمايكل رضا حنا اسحق11261

8.58107.5512.51049116.52.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمجاهد ابراهيم نجيب عبدالعزيز11262

2815.51588.516.51388197.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحروس عبدالعال محمد محمد11263

201510.57.57.5151070.51265نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد ابراهيم احمد محمد11264

2015107.57.51510701155نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد ابراهيم فتحى محمد11265

27121.55.5صفر9.571.54.54.59نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد ابوالفتوح احمد حسانين11266

3517.5201313.526.517.5116.5167.56.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد خلف محمد11267

2015107.57.5151070116.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد داهش عبدالرازق11268

331515.587.515.51392177.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد زغلول عبدالغنى11269

واحد15.5127.5صفر4.52.57نصف53نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد عبدالعظيم على11270

33.5151910.57.51813.5991675نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد محمد ابوالحسن11271

صفر5.51557.55.5131.540125نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد احمد محمد عبدالغنى11272

34.515117.57.5151085.5147.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد اشرف عبدهللا محمد11273

3627.519.512.513.526191281675.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد الحسينى محمد حسن11274

7.5156.57.56.5141.544.51172نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد الزنونى احمد علي11275

1815544.58.51.548157.52.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد السيد احمد محمد11276

واحد24117نصف563.54.54.59نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد السيد جالل عبدالموجود11277

37.51818.512112315.5112.51875.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد السيد محمد جمال السيد11278

6.57.557.5512.53.5351263.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد القياتى مصطفى محمد11279

27127.52.5صفر7.562.57.53.511نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد تامر احمد جمعه11280

241153.5صفر2.56.53.57.5411.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد جمال على عبدالعظيم11281

37146.51.5صفر15.59.53.553.58.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد جمال محمد عبدالوهاب11282

36.5127.52.5نصف9857.56.514نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد حامد جمال حسين11283

32.5146.52نصف8657.55.513نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد حجازى ابوالحسن عبدهللا11284

22.51253.5صفر3824.559.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد حسين محمد امين11285



11.59.53.57.5512.52391451.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد حماده احمد عبدالعزيز11286

42.51573.5واحد157.56.57.5512.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد خالد عبدالوهاب عبدالعظيم11287

49.51473نصف16155.57.5512.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد خالد مندى ابراهيم11288

واحد18106صفر5.541.5437نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد خالد نجدى عبدالمعبود11289

391275نصف7153.56.56.513نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد رجب جبر عبدالفتاح11290

واحد38126نصف6.51547.54.512نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد رجب زكريا عمران11291

2015107.57.51510701475نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد رجب عبدالحكيم حسن11292

42127.52صفر91557.55.513نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد رجب عتريس سيف11293

24.51251.5صفر5.5537.53.511نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد رجب محمد عبداللطيف11294

291262.5نصف59.52.57.5411.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد رجب محمود حسن11295

33.51263.5صفر9.59.554.559.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد رضا احمد عبدالرحمن11296

33137.52.5صفر89.557.5310.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد رضا جابر عبدالعزيز11297

21127.52.5صفر381.54.548.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد رضا رجب احمد11298

3827.517.51311.524.518.5126187.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد رضا رجب مهدي11299

481155نصف615107.5916.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد رضا عبدالستار محمد11300

3417.5107.57.5151288.51265نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد رضا فرغل عبدالحميد11301

10.515.5445.59.52.542107.54نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد رضا محمد ابوالحسن11302

10.5153.53.57.5113431054نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد زين عبدالرحمن محمد11303

26.515.5107.57.51510771666نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد سالمه محمد عبدالسالم11304

3.5154.53.53.572.532.51243نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد صبحى محمد قوضى11305

12155.5448242.5145.53نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد طه حسن غبدالسالم11306

1115547.511.53.546157.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد طه محى الدين على11307

7151.547.511.5237123.54نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد عادل السيد السيد11308

واحد3229.5104واحد7.51522نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد عاشور السيد طايع11309

291133واحد6152325نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم11310

2915.5107.57.5151180.51566نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد عبداللطيف على يوسف11311

3526147.57.515131031665نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد عالء مصطفى محمد11312

7162.53.57.5114.5411373نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد على محمد عبدالعظيم11313

2015.5107.57.5151070.5136.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد على محمد محمد11314

8.5154.547.511.5342.5104.53نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد فتيان جبر فتيان11315

2615.5107.57.5151278.51165نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد فولى جمال احمد11316

10.5175.537.510.54.5481443نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد محمود السيد عبدالغنى11317

2015107.57.51510701555نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد محمود سيد محمد11318

36.516201212.524.518115177.57نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد محمود عويس احمد11319

4صفر253صفر3151.53.525.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد مصطفى حسنى مصطفي11320



27103.53نصف4151.53.52.56نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد مظهر على حافظ11321

32.5151410.510.5211092.5127.56نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد ممدوح رجب عبداللطيف11322

33.5574واحد5153.57.51.59نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد منصور محمد ابراهيم11323

2015107.57.51510701286نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد منير محيى الدين احمد11324

3518.51813122515.51121787نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد ناصر احمد شعيب11325

12.51533.57.511243.5157.53نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد وليد عبدهللا محمد11326

2815161081814.591.51696نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمود حسن كامل حسن11327

20.5135.53واحد291.53.53.57نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمود خالد زكى توفيق11328

10153.57.53.511342.5107.53نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمود رجب فتحى عبدالعظيم11329

32.515.5147.57.51514.591.51885نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمود ضاحى محمود عبدالعليم11330

20151087.515.51070.51675نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمود طه زايد راضى11331

31.5181897.516.515.599.5177.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمود على السيد زكى11332

331273نصف7.5153.53.536.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمود فراج قوضى شلقامى11333

31.5764واحد4.5153.543.57.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمود محمد السيد محمد11334

واحد21.5102.5صفر44337.510.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمود محمد محمود نصر هللا11335

2516.51387.515.510801274نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمود نزيه عتريس سيف11336

2015.5117.57.5151071.51365نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمود وائل محمود محمد11337

22.516.5107.57.5151074156.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمصطفى احمد السيد احمد11338

411263واحد91510336نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمصطفى رأفت احمد رمضان11339

واحد5.542336219.5105نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمصطفى طه محمود نصر هللا11340

30136.52نصف51523.547.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمصطفى عبدالجواد السيد احمد11341

28151210.57.51814871285نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمصطفى على احمد يوسف11342

9.51537.57.5151.544145.54نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمصطفى محمد حسن حسين11343

3924171513.528.516124.5187.58نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمصطفى محمد عبدالعال حسن11344

35.522.5161411.525.515.5115158.58نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمصطفى ناصر السيد احمد11345

38.51433نصف11.59.527.57.515نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمظهر رجب غريانى صديق11346

11.51557.57.5151.548126.52نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمعتصم ماجد عزام محمد11347

2صفر2510نصف2151.5336نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمعروف حسن عبدالعظيم محمد11348

واحد29125واحد3.5153.5336نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمنتصر كمال الدين احمد على11349

51523.53.572311463نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمنصور طه محمد عبدالعزيز11350

21103.54صفر491.533.56.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةمهدى رضا مهدى فرج11351

25.5834صفر5.5627.54.512نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةهنداوى سليمان عبدالحميد هنداوى11352

40.5125.53صفر11.516.543.558.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةوليد عيسى حسين عبدالصالحين11353

431335واحد715.54.57.57.515نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةياسر عصام عبدالحميد عبدالغفار11354

2015107.57.5151070147.55نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةيوسف احمد جمعه رجب11355



7.517.567.5512.51.545135.53نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةيوسف احمد عبدالعظيم محمد11356

421155صفر161642.53.56نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةيوسف احمد موسى حسن11357

201515.57.57.5151075.51255نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةيوسف حسين فاروق عبدالرازق11358

37251813.511.52518123186.58نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةيوسف رضوان جمعه خيرهللا11359

44864واحد1215.537.5512.5نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةيوسف رمضان مصطفى محمد11360

36.51352صفر8.515.52.55510نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةيوسف صالح محمد على11361

2719.5107.58.5161284.51776نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةيوسف على يوسف محمد11362

2015.5107.57.5151070.51055نظاميدهروط االعداديه بنينمغاغةيوسف محمد حسن عبدالوهاب11363

3419.51587.515.51296176.56نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةابتسام ابوالمجد السيد شلقامى11364

31.515107.57.5151081.5176.57نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةابتسام رجب دسوقى عباس11365

15.518.5353.58.51.547147.56نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةابتسام شعبان عبدالمحسن راغب11366

29.52112.57.57.51510881877نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةابتسام محمد ماهر محمود11367

2015107.57.51510701568نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاخالص محمد صابر محمد11368

35151397.516.513.5931477نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةازهار الفولى ابراهيم السيد11369

361456واحد6.515.54.553.58.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةازهار جمال مصطفى محمود11370

29.52612.5109.519.516103.51757نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاسراء رضا محمد على11371

3015107.57.5151383176.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاسراء محمد احمد اسماعيل11372

15154.55491.545156.56نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاسماء ابراهيم السيد طلب11373

81544.548.5237.5124.57نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاسماء ابراهيم شعبان فرج11374

5.515.534.54.592351255نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاسماء احمد عبدالعظيم حسن11375

22.515107.57.5151072.51657نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاسماء حسن جابر عبدالمجيد11376

7151.557.512.53391375نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاسماء خيرى محمد عبدالعظيم11377

7.5163.54.57.5122411467نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاسماء ربيع السيد محمد11378

8.5154.54261.535.5125.57نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاسماء رجب شحاته عبداللطيف11379

291810.57.57.5151082.51777نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاسماء سرحان حسن البنا السيد11380

2020107.57.5151075136.57نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاسماء صالح عبدالوهاب ابراهيم11381

40302014152920139177.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاسماء عبدالحميد محمد محمد11382

37133.56صفر7.515257.512.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاسماء عبدالمحسن محمد عبدالمحسن11383

22.518.5107.57.5151076186.57نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاسماء فرج عبدالحميد هنداوي11384

362118.510.57.51815.51091979نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاسماء محمد ابوبكر محمد11385

2020.5127.57.5151077.51356نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاسماء مصطفى ابراهيم حسن11386

323015.51212.524.5171191878نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاسماء مصطفى فتحى عبدربه11387

312415.59.57.51716103.5177.58نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاسيا خلف عاطف محمود11388

2020107.57.51510751177نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاشجان شعبان فتحى محمد11389

403019.514.51529.5201391687نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاالء كامل السيد نادى11390



32261714142820123187.58نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةالهام مالك نبيل غبلاير11391

35.52117.511.511.52318.5115.51576نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةامال احمد عرفه احمد11392

816.545.54.5101048.51176نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةامانى احمد حماد محمد11393

2721.5107.57.51511.5851576نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةامانى السيد ضاحى عبدالعظيم11394

2017.5107.57.5151072.51665نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةامانى عبدالجواد محمد احمد11395

31.524127.57.51510.5931676نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةامانى محمد سعودى محمد11396

3015.513.587.515.516.5911677نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةامل محمد السيد رمضان11397

3427191414.528.519.5128156.57نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةامل ياسر هاشم السيد11398

3427.518.51412.526.519125.51678نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةامنه صالح عبدهللا احمد11399

312018.5117.518.5151031576نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةامنه نور الدين ضاحى عبدالعظيم11400

38302015153018.5136.51769نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةامنيه اشرف مصطفى حسنى11401

35292013.512.52617.5127.51876.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةامنيه ضاحى راضى حسين11402

2215.517.57.57.51510801665نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاميره احمد فرحات جاب هللا11403

20.520.51687.515.51082.51777.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاميره احمد محمد عبدالمجيد11404

2015.5107.57.5151070.51257نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاميره خالد محمد على11405

2017107.57.51510721277نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاميره شعبان رجب عبدالمحيد11406

2019137.57.51510771476نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاميره محمد احمد عبدهللا11407

29.524147.57.51510.5931876نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةاميمه احمد ابوالكرمات محمد11408

2019.512.57.57.5151077146.55.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةامينه رمضان عبدالرحمن السيد11409

2018107.57.5151073126.55.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةانجى فرج احمد محمد11410

2020.513.57.57.51510791556نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةانعام محمد الحسينى مراد11411

23.517.510.57.57.5151076.5165.56نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايات احمد محمد كامل11412

44.5135.56صفر815107.5411.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايمان ابراهيم انور فتيان11413

2016107.57.51510711277نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايمان ابوزيد محمد ابوزيد11414

21.516107.57.5151072.51577نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايمان احمد سعد على11415

2019117.57.51510751865.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايمان احمد على محمد11416

3829.52015153019136.5187.56.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايمان السيد مصطفى محمد11417

21.522.516.57.57.5151085.51796نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايمان جمال محمود محمد11418

2519.514.57.57.51510841477نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايمان رجب محمد شريف11419

2017107.57.51510721666نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايمان عبدالجواد محمد عبدالجواد11420

332013.511.51122.513102187.56.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايمان عبدهللا عبدالوهاب ابراهيم11421

2017107.57.51510721455.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايمان محمد جمال بدوى11422

2218.5117.57.5151076.5167.57.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايمان وليد جمال عبدالوهاب11423

32.525.5181312.525.519120.5197.58نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايناس عصمت مخيمر عبدالباقى11424

211610.57.57.5151072.5166.56.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايناس نعمان عبدالعظيم عبدالظاهر11425



2020127.57.5151077155.57.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايه ابراهيم محمد ابراهيم11426

3429199.57.51716.5115.51977.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايه احمد السيد عبدالهادى11427

2921.516.57.57.51511.593.51976نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايه احمد محمد حسانين11428

2015107.57.51510701475.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايه احمد محمد صقر11429

2017.5107.57.5151072.5145.55.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايه احمد محمود احمد11430

صفر37301914.514.5292013519.58.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايه حسن السيد حسن11431

2018107.57.51510731556.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايه رضا ابراهيم عبدالهادى11432

201511.57.57.5151071.5147.57نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايه رضا موسى ذكي11433

201511.57.57.5151071.5127.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايه شعبان عبدالمحسن راغب11434

2015107.57.51510701087نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايه صالح رجب على11435

401365صفر3.515107.5411.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايه طه حسب النبى عبدالعال11436

2017.5107.57.5151072.5157.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايه عبدالجواد السيد محمد11437

24151187.515.51075.51565نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايه عزمى رجب محمد11438

201513.57.57.5151073.5156.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايه قوضى محمد حافظ11439

3216158.57.51610891785نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايه محمد احمد محمد11440

26.515127.57.5151078.51885نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايه محمد شحاته سيد احمد11441

2015107.57.51510701276نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايه محمود محمد عبدالسالم11442

2015107.57.5151070135.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةايه محمود محمد علي11443

2015107.57.5151070125.56.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةبدور خالد كريم عبدالغفار11444

48.51476نصف1115107.54.512نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةتهانى طه مصطفى اسماعيل11445

201517.587.515.510781786نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةتهانى عيسى عبدالحميد فرج هللا11446

241613.57.57.5151078.51586نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةجنات شعبان حمدى فتيان11447

201512.57.57.5151072.51575.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةحبيبه احمد عبدالوهاب محمد11448

421276صفر615103.57.511نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةحسناء خلف هللا احمد عبدالعظيم11449

2015107.57.5151070146.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةحفصه رجب محمد عبدالرازق11450

10152.53.57.5112.5411455نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةحكمه على احمد على11451

2015107.57.51510701385.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةحليمه خالد احمد خميس11452

2415107.57.51510741586.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةحنان السيد اسماعيل خميس11453

39.51465.5واحد616547.511.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةخديجه حسن ابراهيم حسن11454

40302014.514.529201391986.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةخديجه خالد محمد محمد11455

26.516.516.59.57.5171086.5147.58نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةخضره رجب ادريس عبدالعظيم11456

201510.57.57.5151070.5126.56نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةخلود احمد محمد عبدالعظيم11457

44.5137.55نصف8.5155.57.57.515نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةخلود السيد ابوالحجاج محمد11458

341355صفر3.515447.511.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةخلود توفيق محمد عبدالعظيم11459

2215.510.57.5815.51073.5167.58.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةخلود خالد محمد عبدالفتاح11460



3421178.5816.516.5105187.57.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةخلود رضا محمد سرحان11461

3927.51915153015130.51978.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةخلود رمضان محمد شعراوى11462

393019.51514.529.518136197.58.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةخلود محمد عبدهللا السيد11463

40302015153019.5139.5197.59نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةداليا حامد عبدالحميد محمد11464

20.51510.58.5917.51073.5145.56نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةداليا خالد محمد سالم11465

381513.57.5815.515971756.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةداليا مصطفى اسماعيل فضل11466

2015107.57.51510701466نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةداليا ناصر سيد عبدالعزيز11467

2015.5107.57.5151070.51255نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةدعاء احمد عبدالعظيم بكرى11468

101567.54.5123461526نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةدعاء سعيد نجيب حسن11469

2015137.57.51510731456نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةدعاء عمر عبدالعزيز محمد11470

2016107.57.51510711255نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةدنيا شعبان غريانى صديق11471

36.51455واحد7.51553.54.58نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةدنيا عبدالرحيم محمد رجب11472

371355.5صفر6153.57.5512.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةدنيا محمد رجب ابراهيم11473

2015107.57.51510701355نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةدولت محمد صابر تمام11474

26.51155صفر6151.52.51.54نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةدينا ابوزيد ابراهيم ابوزيد11475

2015107.57.51510701586نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةدينا السيد فتحى الزيادى11476

37.518.51211.57.51913.5100.51776نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةدينا جابر محمد جابر11477

2015107.57.51510701286نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةدينا فرج احمد عبدالعظيم11478

44.5127.55.5واحد1594.57.57.515نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةدينا محمد السيد محمد11479

2615107.57.5151076167.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةرانيا حماده حسن عبدالصالحين11480

331455صفر4156448نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةرانيا عبدهللا عمران السيد11481

38.51556صفر10.5153.545.59.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةرانيا محمد محمود حسن11482

2015107.57.51510701676نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةرباب محمد محمود حسين11483

21.515117.57.5151072.5135.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةرحاب احمد محمود محمد11484

25.515.5107.57.51510761775.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةرحاب تونى عبدالعظيم تونى محمد11485

40.51255نصف13154448نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةرحاب حسن حمدى عبدالعاطى11486

2517.51087.515.51078187.58.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةرحاب خلف شعبان السيد11487

36.51514.511112216104177.57.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةرحمه ابراهيم على ابراهيم11488

40137.57واحد6.5154.57.55.513نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةرحمه ابراهيم محى الدين على11489

40302014.51529.520139.51878نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةرحمه اسماعيل عبدهللا توفيق11490

37.52416.514.51327.518.51241978نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةرحمه رمضان سرحان ابراهيم11491

36271811.512.52417.5122.5206.59نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةرحمه صيام عيد عبدالوهاب11492

36.5151099.518.510901778نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةرحمه عيسى فتح الباب حمد11493

471368واحد12.5151044.58.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةرحمه مجمد احمد قتح الباب11494

48.5145.58نصف161557.54.512نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةرشا حجازى محمد على11495



2015107.57.5151070145.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةرضا ابراهيم ضيف راضى11496

461575نصف16.5154.545.59.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةرقيه هاشم محمد احمد11497

39272015153019135187.55.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةرنا هانى ابراهيم عبداللطيف11498

4029.52015153020139.51885.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةريهام اشرف محمد محمد11499

32.518.515.510.57.5181094.5197.55.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةريهام فرج شحاته حنين11500

51126.52.5صفر159105.511.517نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةريهام محمد ماهر عبدالجواد11501

281512610161182177.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةزبيده رجب نادى احمد11502

26137.55نصف8.574.532.55.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةزمزم مخلوف ابراهيم عبدالفتاح11503

22.5137.56.5نصف6363.53.57نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةزينب السيد عبدالعظيم محمد11504

38.52419.514.51428.517.5128177.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةزينب السيد محمد قطب11505

44.5137.56.5واحد118104.51014.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةساره حسن ابراهيم سعد11506

31.5167.55صفر10.585.53.547.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةسالمه عيد عبدالوهاب حافظ11507

27.5103.55صفر9.573358نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةساميه على يوسف علي11508

351352.5نصف1074.54913نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةسحر حسين محمد جبر11509

331510.57.57.5151083.51975نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةسحر رضا محمد عبدالمحسن11510

34.51513.5611.517.51090.51975نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةسعاد محمد فتح الباب محمد11511

3915181311.524.516112.5197.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةسمر محمد فتيان محمد11512

40291914.514.52918.5135.5177.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةسمر هشام فتحى محمد11513

38145.55نصف11.595.547.511.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةسناء محمد احمد احمد11514

42175.53نصف2065.54.55.510نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةسها السيد محمد شعيب11515

صفر29.51510.5910191084185نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةسها شعبان احمد عبدالعظيم11516

3715101013.523.518103.51875.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةسها كامل فتيان محمد11517

27.51510.5781510781675نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةسهيله صالح عبدالوهاب محمد11518

2915107.57.5151079186.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةسوميه حسين محمد على11519

14.5863.55.59239.51265نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةشاميه محمد احمد على11520

38.51916.58.59.518131051865نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةشاهندا ممدوح رجب عبدالحليم11521

351510.5811191089.5196.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةشاهيناز جاب هللا فرحات جاب هللا11522

231053.5صفر6.5524.559.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةشروق صالح السيد عبدالغتى11523

39.52319.510.514.525161231875نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةشرين احمد سنوسى احمد11524

2515117.5815.51076.51356نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةشرين محمد سالمه ابراهيم11525

41.51356.5نصف14.5863.5912.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةشمه حسين عبدالعظيم الهم11526

32.51255.5صفر12.563.555.510.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةشهد عادل احمد راضى11527

2015107.511.5191074125.55.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةشهد عبدالجواد محمد حسن11528

2915107.59.5171586156.58نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةشهد عبدهللا ابوبكر عبدالهادي11529

33.51611.57.5916.511.5892077.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةشهد عثمان على عثمان11530



401667نصف10.565.55.51217.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةشهد محمد على عبدالفتاح11531

26.515107.58.5161077.51475.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةشهد محمد محمد مرسي11532

39137.57.5واحد1397.53.558.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةشيماء احمد شعبان محمد11533

2015107.57.5151070146.57.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةشيماء احمد ضيف راضي11534

33.5105.56.5واحد1174.52.57.510نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةشيماء شحاته عبدالتواب عبدالرحمن11535

23.515107.57.5151073.51366نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةشيماء عزت عبدهللا حسن11536

2415117.5815.51075.5167.56نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةشيماء محمد محمود حسب النبى11537

32.51511.57.51118.514.5921556نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةشيماء محمود سيد عبدالرحيم11538

44.5125.55.5صفر1315637.510.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةشيماء محمود عبدهللا عبدالحكيم11539

26.5735.5نصف5.563.53.57.511نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةصباح حسن تونى عبدالهادى11540

33.5135.56واحد10.574.537.510.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةصباح سالمه عبدالباقى عبدالعظيم11541

34.5155.55.5واحد581037.510.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةصفاء احمد عبدالمنعم محمد11542

35.51467.5واحد13.585358نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةصفيه صالح احمد حسين11543

2315107.510.5181076165.57.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةضحى رضا مخيمر عبدالباقي11544

361510911.520.513.5951778نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةعائشه حمدى عوض خيرهللا11545

23.515107.5815.510741557نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةعدليه محمود فتحى محمود11546

29135.53واحد673.565.511.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةعزه فرج رشدى راشد11547

41.51363.5واحد15.5755.57.513نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةعزيزه ياسر قرنى حسن11548

30.512.55.52.5واحد1063.55510نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةعطيات عبدالجواد محمد ابراهيم11549

241553صفر7.5524.559.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةعال فرج السيد محمد11550

372914.512.5921.5191211956.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةعال محمد السيد عبدهللا11551

14.553.56.57.5145421563.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةعلياء محمد عبدهللا ابوالحسن11552

15.575.57.5310.5442.51252نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةعواطف رجب محمد عبداللطيف11553

30135.52.5نصف10.572.54.559.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةغاده ياسر حنضل احمد11554

4112.55.55نصف21.583538نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةغاليه محمد رمضان حسن11555

25.515107.57.51510.576165.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةغاليه ناصر ذكى السيد11556

27126.54.5نصف76.53.554.59.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفاتن احمد حسن حافظ11557

8.5535.54.5101.5281265نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفاديه مرعى احمد محمد11558

372413.511.51223.512.5110.5195.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفاطمه الشربينى عبدالعظيم محمد11559

321510.57.51017.510851965نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفاطمه حاتم فتح الباب عباس11560

251353نصف64347.511.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفاطمه حماده محمد الهم11561

27.51252.5واحد7.582.55.538.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفاطمه دمرداش على محمود11562

44.51463نصف17.51534.548.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفاطمه السيد سعد حسن11563

واحد26135نصف8.553.553.58.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفاطمه صبحى كامل عبدالهادى11564

311241.5واحد893.55.549.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفاطمه صالح صدقى صادق11565



321153.5واحد1184448نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفاطمه عاشور فؤاد حسن11566

9.542.557.512.5230.5106.53.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفاطمه عبدالجواد محمد ناجح11567

2115107.57.5151071156.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفاطمه عالء زغلول السيد11568

12.5754.54.591.5351473.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفاطمه على ابراهيم فتح الباب11569

3115107.5815.515.587196.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفاطمه على محمد على11570

29125.53نصف873.55.54.510نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفاطمه محمد رمضان عويس11571

36161511.51122.516.5106206.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفاطمه محمد عبدالوهاب محمد11572

47.51962.5واحد17154.55.54.510نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفاطمه محمد على حمد11573

32.5146.53واحد1274.54.53.58نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفتوح عبدالغنى عبدالعظيم عبدالغنى11574

21133.52.5نصف6423.558.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفرحه ابراهيم السيد عبدالعظيم11575

39.51455.5واحد915365.511.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفرحه احمد على احمد11576

77107.57.5157461757نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفرحه القرشى عبدالعال مرسي11577

13152.585131.545155.56.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفرحه حسن احمد حسن11578

1563.55.54.510236.51476.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفرحه محمود محمد عبدالعظيم11579

351614.513.51326.518.5110.51866.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفرحه هشام رجب محمد11580

3015108.57.51610811865.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفهيمه ناصر عبدالعظيم عبدالظاهر11581

4029.5201514.529.520139197.58.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفوزيه رضا على يوسف11582

35.5221210.511.52215.51071977.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةقمر ناصر احمد على11583

2115107.5916.51072.5165.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةلبنى ضاحى شحاته السيد11584

31135.55واحد773.557.512.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةلبنى طه معوض محمد11585

361454واحد15.543.54.57.512نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمؤمنه احمد مهدى عبدالموجود11586

321512.5810.518.512902055.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمارتينا رشدى توفيق بسخرون11587

16.555.55.5914.5647.5195.56.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمارينا ابراهيم كامل ابرراهيم11588

2015107.58.5161071196.56.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمايسه على احمد علي11589

271353.5واحد962.54.548.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمروه رجب رمضان عبدالوعاب11590

33.515108.57.51618.5931957.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمروه طه عبدالعظيم السيد11591

10.5155549342.51267.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمروه محمد محمود فارس11592

31.51513.57.5916.51490.5195.58نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمريم زغلول عبدهللا نوناى11593

51564.58.5131.540.51454.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمريم عبدالجواد حسين محمد11594

34.51514.57.51017.518.51001867.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمسعوده محمود محمد حسين11595

32.515107.57.5151082.52056نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمشيره محمد كامل يوسف11596

38.52619.515153020134195.57.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةملك محمد عبدالرازق جبر11597

2015107.5815.51070.51566.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمنار ايمن حسين حسين11598

221355واحد3.5527.5310.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمنار عبدالفتاح جاب هللا جبر11599

38.51656.5واحد17935.538.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمنار محمد عاشور عبدالعاطى11600



372813.51212.524.5181211887.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمنار نزيه ابراهيم عبدالعزيز11601

281975.5نصف386.56.53.510نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمنجه طه سعد على11602

40302014.514.52920139208.57نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمنه احمد صالح عبدالوهاب11603

3215107.57.51514.586.51877.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمنه طه محمد السيد11604

2415107.57.51514.578.5167.57.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمنه عماد طلبه ابراهيم11605

23.515107.57.5151073.51667نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمنه كارم النقراشى نادى11606

331514.510.5818.517981987.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمنى السيد محمد احمد11607

13.59107.56.5142.5491277.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمنى جابر عبدالوهاب السيد11608

31127.56واحد10.5644.559.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمنى حسن فرج حسن11609

33127.56.5واحد4.58667.513.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمنى رضا خليفه فتح الباب11610

43147.56واحد8.515666.512.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمنى عبدالجواد السيد على11611

34.5241011.51425.515.5109.51487.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمها الحسينى احمد كامل11612

29.515107.57.51510.580166.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمها السيد احمد طلب11613

41.5147.52نصف1975.554.59.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةمى السيد محمد شعيب11614

38145.52واحد14.575.54.55.510نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةناهد عماد عبدهللا حجاج11615

3415107.57.5151084178.56نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةناهد غندور محمد عبدالسالم11616

1286.555103.540105.51.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنبويه شعبان رجب عبدالمجيد11617

331510.510.59.5201492.5177.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنجاح رمضان فتح الباب محمد11618

49.51472.5نصف25.58654.59.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنجفه هريدى حسين القوضى11619

36.515197.51017.516.5104.5187.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنجالء عصام حسنى مصطفى11620

2015107.57.51510701485نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنجوى عمر عبدالحكيم حسن11621

351511.510112112.595188.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنجيه حسين اسماعيل حسن11622

17.576448240.512.55.51.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةندا الخطيب صالح عباس11623

23.515107.57.5151073.51255نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةندا حسين محمد ناجح محمد11624

3615109.512.5221598177.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةندا ضاحى محمد مصطفى11625

2015107.57.5151070127.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنرمين ايمن عبدالمحسن السيد11626

17.581045.59.53.548.5117.52.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنسمه رضا ابراهيم ابوالحسن11627

41.5117.52.5واحد1695.54.55.510نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنعمه رمضان السيد على11628

2815107.57.51510781585نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنعمه عبدهللا حسين عبدالتواب11629

2515107.57.51510751595نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنعمه عمار محمود احمد11630

361171.5واحد1395358نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنورا على مهنى عبدالوهاب11631

12.51555.54.510244.597.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنورهان احمد شحاته جاد11632

34.5281615142918125.5196.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنورهان رافت اسماعيل احمد11633

3529101210.522.516112.5187.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنورهان رضا السيد حميده11634

342114.514.513.52812.51101785نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنورهان سيف عبدالحميد مهدى11635



1056.54.54.592.533156.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنورهان عاطف السيد عبدالعال11636

2315107.57.51510731675نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنورهان عصام احمد محمد11637

31.52319.512.51325.517116.51785نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنورهان عصام رجب احمد11638

9.596.54812239167.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنورهان عماد احمد عباس11639

27.520107.51017.510851785نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةنوسه محمود صبحى احمد11640

211283نصف6532.546.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةها نم عبدهللا رمضان عويس11641

واحد2194واحد5433.54.58نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةهاجر حسين كامل محمد11642

2315107.59.51710751485نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةهاجر على عبدالوهاب جدامى11643

331472.5واحد9853710نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةهاله ابوجبل شحاته جاد المولى11644

9.5155.57.5613.51.545147.53.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةهاله رضا عباس صالح11645

2615107.58.5161077135.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةهاله هارون على السيد11646

2015107.5916.51071.51675نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةهايدى صبحى سعد سعيد11647

9.594.53.58.5123.538.51175نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةهبه ابوالحسن شعبان عبدالعظيم11648

3115127.51219.51390.51795نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةهبه احمد محمد محمد11649

4633.5811.51.5261073نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةهبه صالح محمد صقر11650

586.54.5913.53361272نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةهبه عمر حسن شعبان11651

واحد33.57.51132475واحد6نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةهدى رجب القوضى على11652

33.52212.57.51421.513.51031585نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةهدى محمدالعربى ماهر كامل11653

2015107.59.51710721685نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةهدير جمال محمد شلقامي11654

39291714152920134187.56.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةهدير رجب مهدى ابراهيم11655

16.5964.510.515349.51355نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةهناء رضا محمد عيد11656

واحد8.5354812331.597نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةوجينات محمد محمد حسن11657

1584.53.57.511846.5147.51.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةوداد قياتى محمد طلب11658

25.515107.5815.513791575نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةوصال مصطفى احمد عبدهللا11659

2015107.5815.51070.5187.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةوفاء رجب حسن السيد11660

2015107.58.5161071157.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةوالء عبدالحكيم عبدهللا عبدالحكيم11661

2315107.57.5151073187.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةوالء محمد حسن محمد11662

37.5291414.51529.518.5128.51796نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةيارا رمضان فرغلى عباس11663

2615107.58.51610771585نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةياسمبن مفتاح عبدالعظيم عبدالموجود11664

494.558.513.5334883.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةياسمين جمال محمد حسين11665

344.53.547.53221261.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةياسمين حسن احمد عبدالحليم11666

29.515107.59.5171081.5188.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةياسمين رضا على نادى11667

3015107.58.51610811785نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةياسمين رمضان ابراهيم حسن11668

118103.52.563.538.51065نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةياسمين صالح حسن عبدالنبى11669

13710549342157.52نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةياسمين عبدالجواد قرنى محمد11670



39292015153020138195.55نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةياسمين عبدالمحسن صالح ابراهيم11671

واحد89355104.534.596نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةياسمين محمد صادق محمد11672

واحد16810459447128نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةياسمين محمود محمد مصطفي11673

32.51512.5871511.586.51885نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةيامنه رضا توفيق محمد11674

30152012.51426.518.51101796.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةاروى رجب محمد متولى11675

4.53534.57.56.526.5685نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةاسراء حسين فؤاد حسن11676

3615191314.527.518115.51787نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةاسراء رجب محمد متولى11677

32.515201012.522.519.5109.51489نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةاسراء عبدالعظيم حلمى عبدالمحسن11678

201518.57.510.51817.5891788نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةاسماء احمد عبدالحسيب عبدالمقصود11679

36.51519.512.51325.519.51161897.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةاسماء احمد محروس احمد11680

201516.57.57.5151379.5157.56نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةاسماء عبدالوهاب عزت عبدالوهاب11681

2015197.510.51812841187نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةاسماء على محمد عبدالعزيز11682

38.52219.51413.527.519.51271797نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةاسماء محمد عبدالسميع يوسف11683

201518.5810.518.515871678نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةام هاشم طه صادق مهنى11684

2015167.57.5151278858نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةامال خلف عبدالشافى عبدالمبدى11685

371819.514.514.52919.51231978نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةامانى غريب عبدالمولى غريب11686

55.543.57.51029858واحدنظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةامل رمضان عيد رمضان11687

2015187.51118.51687.51668نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةامنيه صابر فرج عبدالحفيظ11688

333251021355صفرنظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةاميره رجب حلمى محمد11689

33.51718.57.51118.514101.5136.57نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةانتصار احمد حسين عبدالجواد11690

2015167.57.51514.580.51477نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةايه ربيع السيد عبدالرحمن11691

27.51819.581220171021769نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةايه عبدالناصر كامل ابراهيم11692

2015197.59.51713841478.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةبسمله على عبدهللا عبدالعظيم11693

7.53164.56.5111249.51585.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةبسمله مصطفى رجب محمد11694

391519.514.51529.5191221969نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةبسمه عبدالعظيم خليل جابر11695

211516.57.5916.516851068.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةتقوى احمد عبدالحفيظ عبدالعظيم11696

2015107.510.51810731656نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةدعاء رضا محمد تعلب11697

26.515117.57.5151178.5957نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةدعاء رمضان حسين عبدالوهاب11698

33.51513.59.510.52018.5100.5186.56.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةدعاء محمد جمعه عبدالغنى11699

28.515137.51118.514891369نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةدنيا اشرف رمضان سيد11700

2015107.57.51510701155.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةدنيا رضا فؤاد عبدالحفيظ11701

7.58103.57.5111046.51767نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةرانيا اشرف محمد فرج11702

201510.57.5815.510711455.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةرانيا حسن خلف حسن11703

33.51516.57.513.521191051968نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةرحمه احمد محمد احمد11704

27.515107.57.5151077.51586نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةرحمه حسين محمود مرسى11705



291513.55.51015.518.591.51989نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةرضوى اسامه عاشور محمد11706

22.515177.51118.516891776.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةرضوى عصام صالح عبدالقادر11707

37.51519.59.512.522191131888نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةرهف احمد فتحى دياب11708

144.510.53.53.5710461166.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةرويدا مصطفى ابراهيم كامل11709

331513.5510.515.516931389نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةرويدا نور الدين حسين فضل هللا11710

201512.57.57.5151476.51476.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةزينب عبدالجواد عبدالحميد طلبه11711

38.51519.514152918.5120.51889.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةزينب عمار عثمان محمد11712

38.51517.56915191051889نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةساميه حسن محمد السيد11713

321519.57.51219.518.5104.51889نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةسلمى رضا كمال محمد11714

30.522.51912102219.5113.51877.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةسهيله محمد على عبدالرازق11715

251517.512.57.5201390.51889نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةشروق محمد عثمان محمد11716

4023201514.529.520132.519810نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةشرين احمد محمد حسن11717

2015.5201210221693.51579.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةشهد رضا ابوزيد عبدالعظيم11718

34.5152014.510.52519113.51789.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةشهد رضا ربيع على11719

36202014.59.52418.5118.51889.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةشهد على رجب عبدالباسط11720

32.5162012.512.52519.511319810نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةشهد عماد عبدالعظيم قنديل11721

38.524.5201512.527.519129.519810نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةشهد محمد عبدالمطلب عبدهللا11722

36.516.52013.512.52618.5117.517810نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةشيماء احمد عبدالحميد حسن11723

4022.52015142919130.518810نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةصفاء حسين سيف حسن11724

4023.5201414.528.519.5131.518810نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةصفاء شوقى ابوبكر منصور11725

201520127.519.51690.51689نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةعليه ابراهيم ذكى احمد11726

201515.5117.518.510.579.51467نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةغاده حسين محمد دكرورى11727

20151612.57.520178819710نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةغاده رجب ابراهيم محمد11728

201518.513.57.5211589.51489نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه حسن سيد حسن11729

33.51719.5139.522.516.51091689نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه راضى خيرى محمد11730

201516117.518.51483.51269نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةكوثر احمد خالد احمد11731

201516.5117.518.513.583.51368نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةلبنى العربى محمد احمد11732

35.51620128.520.518.5110.51789.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةلبنى صالح محمود عبدالغنى11733

201619.5127.519.5169116810نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةلبنى فالح نصر سيف11734

312216.51081817.5105167.58نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحاسن فتحى محمود على11735

5.56.51037.510.54.5371135نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمديحه اشرف سيد زيد11736

4029.519.515153019.5138.5167.56.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمريم شريف احمد حسن11737

3018.5147.57.5151592.5147.56نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمريم فولى محمد عبداللطيف11738

3928.519.515153020137177.59نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمنار محمود دياب بدوى11739

2015107.57.51510.570.5157.56.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمنى محمد حسين عبدالمعبود11740



29.515.513.588.516.513.588.51786.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمها صبرى توفيق حسن11741

26.52116.5991815.597.5177.59نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمى عالء عبدالعزيز على11742

20.517.5137.57.5151682127.56.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةناديه احمد على عبدالسالم11743

202014.57.57.5151584.5147.57.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةناديه على محمد احمد11744

2015107.57.51513.573.51457نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةناديه لطفى مجدى محمد11745

2015107.57.51515.575.5127.55نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةنجالء عصام احمد عبدالحافظ11746

2015.513.57.57.51515.579.5137.56.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةندا اشرف هاشم انورنعاس11747

2122149.57.5171690157.57.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةنوال عمر حسن احمد11748

202010.58.57.51610.577157.55.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةنورهان احمد محمد محمود11749

2.582.531.54.51.519662.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةنورهان رضا محمد التعلب محمد11750

3218.5127.5916.51594167.58نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةنورهان سيد قناوى سيد11751

2915107.57.51515.584.51055.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةنورهان عبداللطيف عبدالرحمن محمد11752

3522.516.512112320117157.59نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةنورهان محمد احمد ابراهيم11753

37.527.51814.514.52920132187.57.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةهاجر ابراهيم حمدى ابراهيم11754

20151097.516.51071.575.55نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةهاجر بطل حسن احمد11755

3015139.59.51910871785نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةوالء على محمد على11756

38.518.51714.513.52815.5117.51985نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةياسمين سيد عبدالعزيز ابراهيم11757

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةيسريه محمد ابراهيم حسن11758

20.515107.57.5151070.51485نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم شرقاوى جمعه زكى11759

301810.57.57.5151083.51585نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم محمود زكى على11760

37.5242014.514.52919129.51885نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةابو بكر صالح عبدالعظيم ابوبكر11761

25.515147.57.5151079.5117.55نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد رجب كامل عبدالعال11762

27.51717.59.55.51511881785نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد صالح عبدالفتاح عبدالصمد11763

3115187.57.51510891685نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد امين احمد11764

201512117.518.51075.51385نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد عبدالباسط احمد11765

84.564.537.52.528.51482.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد على عبدالحليم11766

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد ياسر سعد عبدالمطلب11767

3723.518.513.51225.515.51201685نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةاسامه عصام حسن احمد11768

201510.57.57.5151070.51785نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةاسالم احمد عبدالحكيم احمد11769

2015107.57.5151070147.55نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةايمن عبدهللا محمد محمود11770

2015161010.520.51081.5146.55نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةجمال حماده عمران على11771

2917.518.511.57.51910941485نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةجمال عبدالناصر عبدالعظيم عبدالظاهر11772

201511.57.57.5151071.51385نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةجمال عبدالناصر قرنى حسن11773

31151610.58.51910911585نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةحازم حجاج يوسف حسن11774

362120137.520.515.5113155.59نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةحازم عبدالصمد صابر عبدالصمد11775



21.5151411.54.5161076.5147.55.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةحازم محمد حسن توفيق11776

22.518159.55.5151080.51155.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةحجاج نصر عبدالحميد طلبه11777

31.540.51353واحد20.54.5112نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةحسن احمد سعد سليمان11778

26.51518114151286.51377نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةحمدى على محمد محمد11779

21.515108.57.5161072.51375نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةخلف عبدهللا خلف عبدهللا11780

362220124.516.515109.5177.57نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةرحيم حسن محمد حسن11781

38.527.5201514.529.520135.5157.57نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةرضا محمود محمد عبدالعزيز11782

251517.59.57.5171084.5126.55نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةسعيد فتحى ابراهيم عبدالعزيز11783

261517.51231512.5861476نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةشريف محمد كاظم سيد11784

31.5151610.55.5161391.51455.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةصبرى على عبدالسالم محمد11785

312218.512.54.51714102.51477نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةعاصم محمد محروس عبدالهادى11786

38.5272013.59.52319.51281579نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةعامر اشرف عبداللطيف عبدالرازق11787

3728.52013.57.52119.51261587.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن احمد عبدالحميد محمود11788

3927.52014.514.52920135.5147.58نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن على عكاشه احمد11789

37.527.52011.57.51918122137.56.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن فراج صالح محمد11790

34.525.519.510.57.51814.51121677نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن محمود صالح محمد11791

3825.52014.511.52617.5127167.57نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا بدر عكاشه احمد11792

36.524191081818.51161077نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا عماد فضل هللا عبدالعزيز11793

3416201341710971678.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا فتحى عبدالحميد عبدالمقصود11794

961032.55.5535.51375نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا محمود عبدهللا محمود11795

30.52419.511112212.5108.5197.56.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةعالء جمعه على رضوان11796

2221.51610.59.52014.594187.56.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةعلى اشرف عبدالعظيم احمد11797

281516.5107.517.512.589.5187.57.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةعلى سيد ابراهيم محمد11798

372619.511.514.52620128.5187.57.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةعلى عالء على جمعه11799

37242014122619.5126.5197.58نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةعلى محمد عبدالعزيز طلبه11800

2015107.57.51510701455.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةعمر عربى على زكى11801

3326.51910.51222.518119186.58.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةعمرو خالد على عبدالعظيم11802

3927.52015153019.5136197.58نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةفتحى احمد عبدالتواب على11803

39272015153019.5135.52078نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةكريم ادهم محمد ابراهيم11804

2015107.57.51510701557نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةكريم رضا على عبدالسالم11805

31.52517.57.51118.513105.51267نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةكريم محمد عبدالعظيم حسن11806

20151088161273136.55نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد ابوالعزايم ابراهيم حسين11807

32.526.518.59132214113.51966.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد حجاج صابر عبدالصمد11808

5734265.526.543.53نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد حجاج محمد خليفه11809

2016107.51017.511.575156.56.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد حماد عيد على11810



30.523181113.524.513109206.56.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد خالد فتحى محمود11811

55.5105491039.51675نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد رضا عبدالمطلب بيومى11812

20151087.515.51171.51577.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد رمضان عيسى عبدالشافى11813

2218.517911201996.5196.56.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد شعبان خلف عبدهللا11814

2015.5147.57.5151680.51065نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد عبدالوارث توفيق على11815

33151813922171051265نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد عدلى عبدهللا بدوى11816

201511.58.57.5161375.5865نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد على عبدالعظيم احمد11817

3025.52013.51326.515.5117.51879نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد مختار ابراهيم احمد11818

37.523.519.514142816.51251978نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد معتز عبدهللا على11819

2015.515981713.581165.55نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد ناصر احمد على11820

20151087.515.512.573126.55نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد نور الدين عبدالسالم محمود11821

2020.510.597.516.512.5801375نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد وافى محمد محمد11822

27.518.5161181913.594.51776نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد يحى توفيق على11823

201511.58.57.5161375.51075نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود رجب صالح مهنى11824

20151397.516.51579.51575.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود سامى محمد على11825

201515.51382114.5861065نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود محمد احمد محمود11826

372518.5981717.511517510نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى شعبان محمد حافظ11827

3926.52014.514.52916.5131156.55نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى فولى محمد حسن11828

1.55.52.52.52.551024.5463نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى لطفى فرج محمد11829

282018.510.59.52017.5104146.57نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى ماهر ابوشوشه احمد11830

30.5192014.510.52518112.51677نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةنبيل سليمان محمد احمد11831

14654.54.5910441265نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةيوسف السيد حسن احمد11832

39272014.51529.519134.51678نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةيوسف سيد عبدالعاطى حسن11833

38.52319.51314.527.517125.5146.55.5نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةيوسف عبدالعظيم على محمد11834

201816.511.57.5191285.51375نظاميالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةيوسف عمر عبدالعاطى كامل11835

40302014.51529.520139.51885نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاروى زيادى يوسف حسن11836

8153.57.57.515344.51863.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاستير رؤف سمعان خليل11837

29151012.5921.515.5911275نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاسراء حسن عبدالمطلب حسن11838

3516159.57.51714971475نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاسماء سعودى خلف محمد11839

37.515141110.521.516104167.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاسماء على فكرى على11840

30.515177.57.51514.5921895نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاسماء على محمد حسن11841

3716.516.57.57.51515.5100.51996نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاسماء محمد فايز عبدالعظيم11842

13.554.54.55.5101043189.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاسماء ياسين صابر حسين11843

3115158.57.51612.589.51375نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاصاله عبدالباقى عادل عبدالحكيم11844

36.5151810.5515.512.597.5186.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاصاله مصطفى ابراهيم عبدالعظيم11845



25.515119.55.5151076.51455نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاالء خميس احمد حسان11846

31.525.513.511.51425.516.5112.5197.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاالء على محمد على11847

24.515107.57.5151074.5157.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةامال خلف عبدالحفيظ محمد11848

39.528.511.51091913.51121985نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةامانى حسن رشدى حسن11849

34.51511.58.57.5161087176.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةامانى حنا صدقى حبيب11850

37.596.52.5واحد13151.5437نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةامانى عبداللطيف عبدالغفار عبداللطيف11851

2215107.57.5151072146.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةامل صابر حسن عبدالوهاب11852

39.527.518.51213.525.5151261675نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةامنيه حسن كامل حافظ11853

32.515107.57.5151082.51965نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاميره وليد راضى لبيب11854

5.52.53.53.57217663غنظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةانجى عمر عبدالحميد حسن11855

208.523.54.583.542108.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةايمان سيد حسن احمد11856

37282014152919.5133.51985نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةايناس يوسف وديع عطا هللا11857

25.515107.57.5151075.51775نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةايه ابراهيم محمود ابراهيم11858

2015107.57.5151070127.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةايه خالد عبدهللا محمد11859

3121.515.599.518.51399.51875نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةايه راضى عبداللطيف محمد11860

3724.5118.57.5161098.51975نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةايه سعيد ابراهيم محمد11861

13.5864.57.5124.5441973.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةايه شريف صالح محمد11862

311510.57.57.5151081.51975نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةايه لطفى زغلول كامل11863

301512.510.510.5211088.51675نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةجهاد زغلول عبدالحميد رشاد11864

37171510.51121.517.51081875نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةجوكندا نصيف ميخائيل نصيف11865

31.515118.57.51611.5851975نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةجوليا خليل ابراهيم ناشد11866

3620101312.525.512103.51875نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةدينا رزق وديع مالك11867

34151610.57.51813961975نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةدينا عصام محمد محمد11868

281511108.518.51082.51875نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةراندا رضا عبدالمحسن حسن11869

3115107.57.51510811875نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةرانيا ابراهيم حنا ابراهيم11870

2915107.57.51511801775نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةرانيا جمال وهيب حبيب11871

15.5747.57.515243.5773.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةرانيا عربى فتحى فرج هللا11872

38.5262014.51529.5171312075نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةراويه خميس على ابراهيم11873

35.5212014.512.52713116.51975نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةرحمه ضاحى محمد ابوبكر11874

33201613.57.52113.5103.51775نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةرنا صبرى عبدالحكيم حسين11875

39282014.51529.518.51351675نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةريم يسن حسين احمد11876

3721.51514.510.52520118.51975نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةريموندا يوسف صادق ميخائيل11877

45.5983صفر15.51564.54.59نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةزينب سمير ابراهيم محمد11878

33.515.52012.511.524161091765نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةزينب عبدالعظيم على محمد11879

371520810.518.516.51072085نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةساره صابر السيد يونس11880



39.525.5201514.529.518.51332085نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةساره محمد نجاتى توفيق11881

341515.57.5916.510911985نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةساره يوسف فتحى لبيب11882

28.51513.57.57.51510822085نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةسميره امير على ابراهيم11883

2015107.57.5151070137.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةسهيله محمود احمد حسين11884

13.582.5459235107.53.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشاهنده مصطفى السيد حسن11885

2072.555103.543187.53.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشرين احمد محمد احمد11886

3215107.5815.51082.51985نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشرين بدر شحاته نادى11887

27.51513.51081810841985نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشرين على عبدالوهاب احمد11888

3715198.59.518111002085نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشرين محمد احمد منسى11889

29.515107.57.5151079.5196.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشهد ابراهيم على عبدالغنى11890

39.527.51914.514.529181331985نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشهد احمد محمد على11891

39.528.52013.51528.520136.52085نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشهد اشرف محمد احمد11892

35.51718.513142712110197.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشهد اشرف نجاتى عبدالعظيم11893

168.53.55.55.5111.540.5177.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشهد ربيع محمود على11894

39272014.51529.519.51351785نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشهد فراج صالح حسين11895

421783.5نصف208.54.54.548.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشهد كامل عثمان عبدالنعيم11896

30.5177.55واحد13362.557.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشهد نصر عبدالجواد ابو النصر11897

3921.515.510.57.51811.5105.51785نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشيماء سعيد عبدالوهاب عبدالعظيم11898

108.53.53.57.5111043136.52.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشيماء سعيد قاسم حسين11899

2063.52.546.51046157.52.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشيماء عبدالمحسن رشدى عمار11900

30.515137.58.5161084.51675نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشيماء مجدى محمد نجيب11901

2115107.57.51510711475نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشيماء محمد جمعه عبدالعزيز11902

39241912.510.523181231575نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةصفاء محمد انور محمد11903

35191914.512.52717.5117.51975نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبير احمد حسن شحاته11904

28.515107.57.5151078.51565نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبير احمد محمد حسن11905

7.55.5107.53.5112.536.51275نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبير جمعه محمد احمد11906

24.515127.57.5151076.5117.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبير عبدالباقى عادل عبدالحكيم11907

126.510.57.53.5112.542.5166.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبير يونان منير يعقوب11908

3215198.57.5161395186.55.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعزيزه نادى مصطفى نادى11909

271515.57.57.5151082.5156.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعصمت عيد عاشور امين11910

2015107.57.5151070116.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةغاده رجب ربيعى حسن11911

29.51513.57.5916.512.587186.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةغفران عزت عامر عبدالحكيم11912

30.5151788.516.51594156.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةفاطمه احمد زيادى عبدالمحسن11913

116.547.53.511234.5146.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةفاطمه رجب عبدالعظيم مبروك11914

15.5961.5صفر51.534.5واحد5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةفاطمه سعودى صالح ابراهيم11915



32.51517.57.57.5151090135.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةفاطمه عبدالعظيم حمدى حلمى11916

331519.57.57.5151092.5166.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةفاطمه عبداللطيف عبدالغفار عبداللطيف11917

25.5151010.54.5151075.51475نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةفاطمه عالء راضى محمد11918

2515107.57.51510751175نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةفاطمه على عبدالظاهر رجب11919

4.53472.526.555.55واحد11.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةفاطمه محمد رجب حلمى11920

33.515199.57.51714.599147.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةفاطمه محمد عبدالحميد مهنى11921

362218.5127.519.515.5111.5177.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةفاطمه محمود عبداللطيف محمد11922

3719.514.510.51020.516107.51775نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةفاطمه محمود محمد محمد11923

2015107.57.5151070117.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةفكيهه هاشم ابراهيم شلقامى11924

17.54.5545.59.51046.5175.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةكرستين رزق ليس رزق11925

32.51510.57.57.5151083126.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةكوثر احمد السيد عبداللطيف11926

3176.55صفر11.556.5448نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةليلى جمال فاروق عبدالوهاب11927

2315107.57.5151073106.510نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةماجده جمال ابوغنيمه حسن11928

40196.52واحد184.557.5411.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةماجده حبيب ثابت حبيب11929

2915107.57.5151079196.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةماجده صفوت حلمى ساويرس11930

2315107.57.5151073196.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمارتينا عيد فارس اسحاق11931

173.54448234.5144.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةماريان وحيد نصحى فهيم11932

30.515117.57.5151081.51975نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمرفت فوزى فؤاد صليب11933

2315107.57.51510731775نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمريانه محروس عياد عزيز11934

2015107.57.5151070125.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمريم السيد جوده على11935

113.567.5512.5437155.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمريم رشدى فؤاد يعقوب11936

2015107.57.5151070167.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمريم رضا مسعود غالى11937

34.515.51910.510.52114.5104.5196.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمريم رومانى ناجى صادق11938

33.51719.58.57.516171031875نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمريم صالح قرنى عبدالجواد11939

3724.519.51210.522.516.5120197.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمريم عبدهللا رجب سعيد11940

36.5261914.514.52919.51301875.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمريم فايق ذكى عبدهللا11941

37.530201314.527.518.5133.5166.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمريم كامل احمد منسي11942

2015127.5815.51072.5106.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمريم مخلوف محمد محروس11943

واحد57.5411.51029.555.5واحد2نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمنار حسن احمد عبدهللا11944

39292014.514.52920137156.57نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمنار خالد محمدعرابى فهيم11945

3928.52012.511.52419.51311767نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمنه هللا ياسر رشوان يوسف11946

34.517.518.512102216108.5177.57نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمى على حسن السيد11947

1786.584.512.51.545.51275نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمياده احمد محمد البكرى على11948

34.52019.510.51121.518.5114167.56نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةميار عماد محمد محمد11949

31.5201912.57.52016.5107106.55.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةناديه عادل حمدى حسين11950



31.5151687.515.510881675نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةنانسى نصر نصحى عطاهلل11951

31.51510.57.57.51510821675نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةنجاه خالد ثابت حسن11952

2015127.57.51510721165نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةندى محمود صالح عبدالحميد11953

3615.5178.57.5161498.51265.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةنعيمه عبدهللا جمعه عبدهللا11954

81557.55.5132431055نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةنفيسه مجدى زين العابدين ابراهيم11955

3825.515.5881614109145.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةنورهان احمد محمد احمد11956

77107.53.511237115.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةنورهان خلف محمد احمد11957

341518.597.516.51094156.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةهاجر احمد شحاته احمد11958

40292014.51428.520137.5176.56.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةهاجر عمران محمد محمد11959

351515.57.57.51515.5961655نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةهاجر عيد صادق عبدالقادر11960

351513.5107.517.515.596.51555نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةهاجر محمد عبدالعزيز عبدالعظيم11961

23.51511.57.57.51512.577.5106.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةهاجر محمد عبدهللا محمد11962

21.515108.57.5161072.51065نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةهاله عنطر فكرى صابر11963

40302014.51529.520139.5157.56.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةهناء احمد عادل احمد11964

20151187.515.51071.52075نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةهناء اسحق نصر برسوم11965

201512.58.57.5161073.51675نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةهناء مامون حسن عبدالمحسن11966

3.536.5216.5154.52واحد25نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةهناء نجيب فتحى نجيب11967

2015108.57.5161071106.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةوفاء على اسماعيل محمد11968

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةياسمين محمود جابر عبدالحميد11969

201512107.517.51175.5138.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةياسمين محمود محمد على11970

36151687.515.516.5991975نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةابانوب جرجس عياد جرجس11971

5.5310.57.5411.51040.583.51.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةابراهيم سيد عبدهللا ابوزيد11972

واحد4.5واحد26واحد5.5437.5512.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةابراهيم عبدالعظيم عبداللطيف عبدالعظيم11973

201515.58.57.5161177.5107.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةابراهيم عبدهللا محمد فكرى احمد11974

62.52.57.57.5155.531.595.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةابوبكر عاشور على عبدهللا11975

201511.5107.517.514.578.51275نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد ابوزيد عبدهللا ابوزيد11976

2015137.57.5151275126.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد بدر محمد احمد11977

201511.58.5917.514781465نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد تامر احمد منير نجيب11978

201512.58.57.51613.577107.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد جمال متولى صابر11979

261516.587.515.513.586.51175نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد حسين على مرسى11980

23151897.516.512.585105.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد خلف محروص عبدالعظيم11981

20151097.516.51374.5106.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد ربيع عبداللطيف حسين11982

241512.57.58.5161077.51266نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد رمضان عبدالحميد خليفه11983

3827.515.513.51427.520128.51486.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد سمير احمد ابراهيم11984

33.51514.57.57.5151290146.56نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد ضاحى محمد ابوبكر11985



36144.55واحد93108513نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد طه سيد محمد11986

28.5105.55نصف12237.53.511نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد طه يوسف حسن11987

18.53107.5512.54481345.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد عبدالعظيم احمد عبدالعظيم11988

201255نصف7.5411.5واحد52نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد عثمان عبدالعظيم عبدالحميد11989

144.510.57.5512.52.544125.55.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد على محمد عثمان11990

23.515107.57.5151073.51055نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد على محمد محمد11991

3.53.527.5512.51.523836نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد عماد حمدى حلمى11992

33.5151087.515.51185135.57نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد عماد محمد على11993

37.54.512328.575.55واحد9.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد غانم حسن احمد11994

17.56.557.54.512344965نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد فتحى فرج هللا محمد11995

36.515109.57.51713.592156.56نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد كامل جمال كامل11996

21355صفر3.57.5411.5واحد5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد مجدى ممدوح جمال11997

18.51135واحد7.5310.5واحدواحد5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد محمد حماد عبدالحميد11998

2156.55واحد73.522.557.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد محمد عمر عبدالجيد11999

37151010.51121.51093.51566.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد محمود عبدالحميد السيد12000

3227.5512.52.5221365نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد مخلوف رشدى حسن12001

2815167.57.51513871377نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد هاشم جمال محمد12002

2015167.57.51510761876.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاسالم احمد على حسن12003

2015157.57.51510751376.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاسالم جميل عبدالعظيم محمد12004

4437.54.512225105.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاسالم عمر محمد ربيعى كامل12005

74.5107.55.5133.538106.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةالبكرى عمر البكرى على12006

371275واحد77.56.57.57.515نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةانس محمد عبدالمنطلب حسن12007

411275واحد107.5107.5512.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةانور عزت احمد محمد12008

2115107.57.51510711076نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةايمن رمضان فتحى فرج هللا12009

93.567.57.515336.586.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةايمن عربى اسماعيل عثمان12010

3315187.57.51514951776نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةايهاب رضا سمعان خليل12011

20.586.52واحد323.57.53.511نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةبالل عصام زين العابدين ابراهيم12012

2015167.57.51510761676نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةبيتر رضا نصر فهيم12013

2015187.57.51510781776.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةبيشوى صالح جرجس السيد12014

2815169.57.51711871777نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةتوفيق جمال توفيق محمد12015

421675واحد109107.54.512نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةجرجس رزق وليم عيد12016

38282012.51527.520133.51477نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةجمال حسن احمد منسى12017

76103583.534.51776نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةجمال نبيل وديع مسعد12018

201512.57.57.5151072.51675.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةحازم محمد عبدالعظيم محمد12019

16.5952صفر61.53426نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةحازم محمد يوسف عبدالعال12020



3523.519.510.59.52014.5112.51176.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةحسام ابراهيم محمد عرابى فهيم12021

2015107.57.51510701477نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةحسن ابوزيد اسماعيل محمد12022

58103.547.54.5351758نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةحسن احمد زين العابدين احمد12023

39.51477واحد114.5107.55.513نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةحسن بدر محمد احمد12024

23172.55نصف325.57.54.512نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةحسن سعودى صالح ابراهيم12025

86107.53.5111.536.51755نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةحسن عبدالجواد محمود احمد12026

25151499181082197.57.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةحسن محمود على عبدالعظيم12027

2015107.57.5151070187.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةحسن مصطفى حسن السيد12028

2015117.57.51510711767.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةحسين عبدالجواد محمود احمد12029

8611.57.57.515242.51875.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةحسين عبدالعظيم على محمد12030

3622.51612.51325.511.5111.51787نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةحسين عزت محمد احمد12031

41.5145.57واحد98.5117.54.512نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةحسين محمد حسين على12032

41.5177.56.5واحد107.510.57.5512.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةحمدى عماد حمدى حسين12033

403020151530201401878.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةخليل عيد بولس خليل12034

41.5155.58واحد871087.515.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةرامز عماد ساويرس فهيم12035

31155.57.5نصف261084.512.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةرامى جرجس حلمى ابراهيم12036

4512.57.54.5121.5351576نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةربيع مجدى ممدوح جمال12037

156.5107.5411.51.544.51457نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةربيع محمد محمود على12038

331519.57.57.5151092.51777نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةرجب سيد رجب السيد12039

271518.57.57.5151085.51777نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةرجب محمود عبدالباسط رضوان12040

2815208.5816.51089.51777.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةرحيم محمد عبدالعظيم احمد12041

231517.57.59.5171082.51877.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةرفعت ابوالخير عزيز حنا12042

35252011.512.524171211867.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةرفيق عايد مختار فهمي12043

271519.58.57.51613.591167.57.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةرمضان عبدالوهاب محمود نور الدين12044

2015119.57.51710731855نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةرمضان نصر زكريا على12045

321818.59.5918.5141011677نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةزياد مدحت احمد عبدالمحسن12046

351456نصف1146.57.55.513نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةزيادى مخيمر محمد محمد12047

321636نصف1045.57.54.512نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةسامى ابراهيم منير يعقوب12048

39.51276.5واحد18267.5512.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةسليمان احمد عبدالعظيم يونس12049

241258.5واحد37.54.512صفر8نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشريف حجاج محمود حسن12050

3927.519.513.513.52716.5129.51779.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشريف سامى محروس عوض12051

361265واحد13747.53.511نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشهاب احمد امبابى احمد12052

2315107.57.51510731778.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةشهاب سيد كامل سليمان12053

20157.58.5نصف3.5448واحد7نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةصالح احمد عبدالوهاب احمد12054

21.5155.55نصف33.5644.58.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةصالح زغلول صالح طلب12055



251756.5صفر72.56.5459نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةصموئيل مالك كامل حنا12056

2915107.57.51510791656.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةصهيب احمد حسين على12057

3716.518.511122317.5112.51178نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةطاهر احمد محمد عبدالعزيز12058

27157.55نصف846.5448نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةطه احمد شعبان احمد12059

1365.57.53.5111.537166.58نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةطه محمد بكرى على12060

23111.55صفر826437نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعادل وحيد دانيال رزق12061

6.5صفر167صفر3.542.56.5واحد5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعامر فيصل محمود جميل12062

5.57.54.512238.51778واحد18نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبدالبر زين العابدين احمد محمد12063

351919.58111913105.51778.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبدالجواد صالح فتحى سويلم12064

124.5107.54.5121.5401666نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبدالحكيم حمدى عبدالحكيم محمد12065

40.51675صفر103.512.5410.514.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبدالحميد عالء عباس عبدالحميد12066

2515157.51017.51486.51676نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبدالرحمن رضا رجب محمد12067

3815.51411.511.52316106.51675.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبدالرحمن عبدهللا نصر عبدالباقى12068

4027.51913.512.52618.5131177.56نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبدالرحمن محمود عبدالعزيز عبدالحميد12069

3926.518.513.51225.518.5128166.56نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبدالرحمن محمود نجدى محمود12070

53.5166.56.5واحد121510.57.57.515نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبدالعظيم على محمد على12071

201514.57.57.5151074.51676نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبدالعظيم نصر فهمى عبدالحفيظ12072

6618.534.57.51048167.56.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبدهللا رجب ابراهيم الشلقام احمد12073

201518.57.57.5151078.5176.56.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبدهللا عاشور حسن على12074

2015167.57.5151076157.56.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبدهللا على السيد حسن12075

17105.55صفر5.51.534.5واحد6نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبدالمسيح فرج فايز رزق هللا12076

52107.55.5131.531.51275.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبدالناصر عصام عبدهللا السيد12077

109.5107.55.5131.5441675نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعطيفه عطا عبدهللا محمد12078

95.510.57.57.5151.541.51577نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعلى حسن عبدالحميد حسن12079

311516.57.5815.51088177.56.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعلى حسن محمد عبدالعظيم12080

201511.57.57.5151071.51576.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعلى عثمان على اسعد12081

3615197.57.5151196156.57.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعمر احمد خلف حسان12082

3725.519.5111021161191477.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعمر محمود رجب سعيد12083

2521189101913961577نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعمرو احمد محمد نجاح عبدالحفيظ12084

392619.513.510.52417125.5177.57نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةفادى عبدالنور لطفى ابرهيم12085

3916.520810.518.5161101787نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةفادى وجيه ثابت يونان12086

2015107.51017.51072.51465نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةفتحى رجب حسين خليل12087

231365صفر5.51.545.5واحد11نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةفرج محمود عبدالحميد خليفه12088

251575نصف934.5358نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةفهد رمضان صالح على12089

2915107.5916.51080.5167.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةقاسم مكرم عبدالحميد حميده12090



2015107.57.51510701785نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةكريم جمال متولى صابر12091

382116.51213.525.519120167.57.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةكريم محمد عبدالرحمن حسن12092

2015107.57.5151070157.56.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةكريم محمد عبدالعظيم عبداللطيف12093

32.51385صفر11547.5512.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةكريم محمد محمود مهنى12094

164117.57.5152.548.5177.57نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةكيرلس اشرف فيلبس عبدهللا12095

201512.57.57.5151072.51387نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةكيرلس عادل زكى عزيز12096

2015127.57.5151072187.57نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةماجد شحاته عوض ابراهيم12097

113.5107.57.515241.51565نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةماجد مكرم حلمى سويرس12098

2015109.57.5171072166.55.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمبروك رضا توفيق عبدهللا12099

40302015153020140168.58نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد احمد محمود مهنى12100

20151087.515.51070.5107.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد امين ربيع عبدالمحسن12101

27151187.515.51078.5157.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد جمال محمد ابراهيم12102

20151187.515.51071.5117.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد حجاج سالمه محمد12103

38.526201313.526.5201311975نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد حجاج عبدالعظيم عبدهللا12104

20.5151587.515.510761485نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد حسن محمد عبدالباقى12105

2015157.57.51512771286نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد خالد صالح طلب12106

201512.57.57.5151072.51285نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد ربيعى محمد احمد12107

39118.55صفر11.586.58513نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد رمضان صالح كامل12108

2415107.57.5151074167.55نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد شعبان ابراهيم الدسوقى على12109

5.555.52.55.583.527.51075نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد عادل صالح محروس12110

20151187.515.51071.51675نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد عبدهللا محمد محمد12111

3824.519.511.51324.518.5125197.55.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد عربى محمد على12112

39.522.519.513.51326.518.5126.51975نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد عصام ابراهيم عبدالرحيم12113

201510.587.515.510711175نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد عصام السعودى عبدالعظيم12114

4.596.584121042675نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد عصام رمضان حسن12115

36.51917.589.517.518108.51875نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد على حسن السيد12116

40212012142617.5124.51977.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد على محمد على12117

201512.587.515.512.575.51375نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد عمر على اسعد12118

26.51517.587.515.513.5881575نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد مرعى جمال حسن12119

201515.587.515.513.579.51275نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمد ناجى احمد محمد12120

3419198.57.516171051855نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمود ابراهيم كامل حافظ12121

271514.587.515.515871475نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمود صالح عبدالحميد ابراهيم12122

201512.57.57.5151173.51075نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمود عبدالقوى امين عبدالقوى12123

201516.57.57.5151076.51275نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمود عيد احمد عبداللطيف12124

2015109.57.51710721175نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمود محمد محمود حسن12125



3923.52013112417.51241778.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمحمود منصور طلب حسن12126

2016.5108.5816.51073137.55.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمدحت صالح نادى ابراهيم12127

4026201514.529.520135.51777.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمروان ناصر قاسم محمد12128

2215.51187.515.510741177نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمساعد عبدهللا قرنى عبدهللا12129

20151187.515.51071.51375نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمصطفى خميس حسن محمد12130

20151287.515.51072.51276نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمصطفى على صابر ابراهيم12131

211714.59.57.5171079.51777نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمصطفى كيالنى محمد ابوبكر12132

20151387.515.51073.51255.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمصطفى محمد السيد محمد12133

2715.518.588.516.51087.51976نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةمصطفى محمد بكرى حسن12134

26151987.515.51085.51576.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةميكل عماد فالح صدقى12135

201512.587.515.510731775.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةميالد عيد سمير عزيز12136

2817.516109.519.515961876.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةهادى زيادى محمد امين محمد12137

2416.514.587.515.51080.51475نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةهانى فرج هللا حبيب فهيم12138

201512.59.5918.510761775نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةهيثم زين العابدين محمود حسن12139

38192010.51424.516.51181875.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةياسين نبيل قرنى عبدالجواد12140

201714.59.57.5171078.51465نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةيوسف احمد احمد عبدالوهاب12141

3826.52015153019.51341765نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةيوسف جمال احمد منسي12142

392319.512.51325.515.5122.51876.5نظاميالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةيوسف رجب محمود عبدالحميد12143

3722.517.513.51225.513115.5207.56نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاسراء رمضان محمد عبدالعظيم12144

35.51517.51213.525.515108.51885.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاسراء محمد حسن عبدالعزيز12145

403020151530201401985.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاسراء محمد عبدالمنعم محمد12146

321816.5119.520.510.597.5207.56.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاسراء منتصر عبدالصمد احمد12147

26.515107.57.5151076.5197.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاسراء وحيد حسنى ايوب12148

23.51513.5107.517.51079.5197.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاسماء خلف سيد محمد12149

20151287.515.51072.5197.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاسماء عادل عباس محمد12150

99654.59.53.5371673نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاسماء عاشور رجب ابوحمده12151

2015107.57.5151070187.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاسماء محمد احمد عبدالفتاح12152

34201488.516.512.597197.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاسماء محمد رضا محمد12153

36.5231914152918125.5197.56.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاالء ناجى شعبان محمد12154

402819151530191361887.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةالزهراء محمد محمد عبدالحميد12155

26.5201187.515.51083187.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةامال رضا رجب زايد12156

3020107.5815.51085.5185.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةامانى رمضان عبدالعظيم السيد12157

35.5271711122317119.5187.56.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةامل احمد مغربى علي12158

2218107.58.5161076187.55.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاميره اشرف ربيع امام12159

25.51610.57.57.5151077187.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةانجى انور بازيد احمد12160



33.51914.589171195177.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةانجى كمال عطا هللا ابراهيم12161

35.52416.510112113110187.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةانجى مختار محمد كامل12162

2215107.5815.51072.51875نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةايرينى ايمن ميالد جرجس12163

29.51514.57.57.5151084185.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةايمان شافعى قاسم عبدالحميد12164

2017117.57.5151073187.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةايناس عبدالسيد زكى عبدالسيد12165

25.517107.51219.51082187.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةايه خميس على طلب12166

45.5117.55نصف12.5166.54.55.510نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةايه سامى نبيل عبدالفتاح12167

2018127.57.5151075117.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةايه صالح ربيع محمد12168

53.5127.55صفر16166.57.57.515نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةايه هشام محمد محمد12169

37.52119.57.57.51513106187.56.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةبسمله احمد محمد على12170

36.520141413.527.515.5113.5177.56.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةبسمه حسن عبدالوهاب حسن12171

2015107.57.5151070167.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةبسمه رمضان سيد بيومي12172

34.521147.57.5151094.5197.56.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةتبارك عادل احمد حسن12173

341712891711.591.5197.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةتبارك عادل عبدالعظيم علي12174

39.5291915153019136.5187.56.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةتسنيم محمد زيادى شريف12175

3725167.51320.514.5113197.56.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةتغريد احمد رفعت السيد12176

3728189.512.52217.5122.5187.57.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةتهانى محمد عبدالال على12177

3829191514.529.520135.5197.56.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةجهاد محمد محمد على12178

31.51914.51110.521.51096.5197.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةجيانا بركه لطفى بباوى12179

3423147.59.51710.598.5187.55.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةجيهان رمضان مسعود حسان12180

2021107.57.5151076167.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةحنان رضا على حميده12181

2220107.5815.51077.5167.56.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةخديجه على صالح عيد12182

38.529141312.525.517.5124.5187.56.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةخلود اسالم عدلى عبدالجواد12183

2320107.57.5151078157.55.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةداليا رضا على حسين12184

2015107.57.5151070177.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةداليا مساعد جمعه ابوالعال12185

2619107.5916.51081.5197.55.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةدعاء سيد محمد حلبى12186

30.517107.57.5151082.5177.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةدعاء عيد عنانى نصر12187

3722117.59.517141011886نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةدعاء منصور عبدالعظيم السيد12188

20.515107.57.5151070.51555.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةدنيا عمر محمد احمد12189

2016107.57.51510711376.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةرابعه احمد عالم احمد12190

34.5231410.51121.5151081876.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةرانيا جمال على محمد12191

281513.57.5916.510.583.51676نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةرانيا ربيع عيد محمود12192

33.51815.58.5816.51396.5187.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةرحمه رمضان احمد عبدالوهاب12193

40271511.511.523141191885نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةرغده خالد محمد احمد12194

35.51711.59.5817.514.596177.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةرقيه هاشم جمعه محمد12195



38.5292014.513.52820135.51886نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةرنا ربيع يوسف محمد12196

39.5292012.51426.5201351886.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةرنا مصطفى محمد محمد12197

2317.5107.58.5161076.51676نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةروان محمد محمد احمد12198

40292015153019.5138.51888نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةرويده محمود فتحى محمود12199

2017.5107.57.5151072.5147.55.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةزهره احمد صالح غريانى12200

2915107.57.5151079177.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةزينب عادل كامل محمد12201

2015107.57.5151070136.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةزينب عصام خلف رمضان12202

4.53.547.510.536126.55واحد12.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةزينب مختار توفيق محمد12203

12944.57.5121047107.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةساندرا واصف بشرى يوسف12204

16.57.54.534.57.51046106.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةسهام فارس محمد محمد12205

27151087.515.51077.5167.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةشاهيناز احمد شحاته عبدالنعيم12206

40302015153019.5139.51887.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةشروق احمد محمد احمد12207

22.5161087.515.512.576.5167.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةشروق عيد ابوهشيمه محمد12208

37.517.5169122118110187.56نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةشرين ابراهيم ابوسته احمد12209

20.5151287.515.510731585نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةشرين سمير رمزى حبيب12210

37.5302015142920136.51685نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةشهد جمال محمد عبدالوهاب12211

34.5201911.51324.5161141885نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةشهد حجاج ابراهيم جمعه12212

20.515.51087.515.51071.51585نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةشهد طلعت سيد علي12213

2015107.57.51510701185نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةشهد عاشور جمعه محمد12214

20151088.516.51071.51085نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةشهد عبدالستار محمد عبدالباقي12215

25.5151087.515.51076107.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةشهد محمد الفولى على12216

14.58547.511.5241107.53نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةشهد محمد نصر محمد12217

22.5161088161074.51085نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةشيماء احمد عبدهللا احمد12218

362316.58111914108.51785نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةشيماء رضا عيد محمد12219

20151087.515.51070.51085نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةشيماء محمد صالح غريانى12220

20151087.515.51070.51185نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةشيماء محمد فتحى توفيق12221

13.58.56.58513243.51282.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةشيماء نور رمضان عيد12222

14.5844.548.52.537.5985نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةصابرين رمضان عيد محمد12223

201513.57.57.5151073.5785.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةصفاء جمال ادم عبدالباقي12224

48.5585.5واحد1715447.511.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةصفاء حجاج فاروق على12225

24.5161087.515.510761686نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةصفاء سعيد ابراهيم دردير12226

3523.514.510.510.521101041687نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةصفاء نادى جمعه محمد12227

361518.5108.518.5151031585.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبير شعبان محمد عباس12228

231511.587.515.510751185.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعلياء سامى محمد عبدالوهاب12229

31.51512.587.515.51084.51585نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعهد عيد راضى احمد12230



2015107.57.51510701185نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةغاده صفوت عيد محمد12231

321513.587.515.51288157.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه احمد رجب احمد12232

2215107.57.51510721075نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه رجب كمال عبدالعظيم12233

2015107.57.51510701255نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه سالمان محمد فرغلى12234

23.51514.5881610791675نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه ظايط احمد هريدى12235

59.545510230.576.52.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه عادل ابراهيم دردير12236

221510.587.515.51073157.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه على محمد احمد12237

24151087.515.51074.51575نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه عمر احمد ابراهيم12238

3528.51614.51529.515.5124.51875نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه عيد ابوالفتوح محمد12239

25.515.511.57.57.5151077.5167.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةفتحيه احمد محمد احمد12240

301512.587.515.510831765نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةفرحه مرتضى ربيع محمد12241

20151087.515.51272.5177.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةكرستين يوحنا رمزى حبيب12242

9.586459335.5137.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةلمياء خلف على محمد على12243

3624.516881613105.51885نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمريم اسحق موسى اسحق12244

332315.5109.519.5141051975نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمريم كمال نجيب زاخر12245

3428171413.527.519125.51975نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمريم محمد رضا محمد12246

32.52314.581018151031975نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمريهان شريف حبيب حليم12247

33.520148.57.5161598.5187.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةملك رجب محمد محمد12248

32.515.515881610.589.51375نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمنار يحى محمد ابوغنيمه12249

20.5151088161071.5127.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمنتهى سامى عاشور محمد12250

21.515107.57.5151071.5176.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمنه هللا احمد رجب محمد12251

352213.510.59.52014104.5177.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمنه هللا وليد فكرى حسان12252

3517.511.5991813951985نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمها عبدهللا مسعود حسان12253

45.51763نصف121555.57.513نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمها محمد سعيد محمد12254

39.51455واحد10.5153.54.559.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمى رمضان محمد احمد12255

15154.55510246.51565نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمياده احمد ابراهيم محمد12256

2015107.5815.51070.5136.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمياده ربيع على جمعه12257

52.51372.5نصف18156.557.512.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةميرفت حمدى قطب غريب12258

3015108.59.51810.583.5187.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةنانسى ساهر حنا رزق هللا12259

35261112.513.52612.5110.51875نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةندا فارس محمد عيد الباقي12260

3923.51813.51427.511.5119.52085نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةندا مجدى محروس محمد12261

4029.5191514.529.519137187.55.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةندى سامى رجب محمد12262

42.5146.55واحد108.56.597.516.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةندى عمرو محمود عبدالعظيم12263

3728.5181514.529.520133198.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةندى محمد محمد عبدالوهاب12264

352813.51513.528.5141191885نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةنسرين محروس عطيه فؤاد12265



46.51762نصف15153.57.5512.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةنسمه وجيه حنا خليل12266

3926.51513.51326.514.5121.51975.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةنعمه محمد صالح محمد12267

382515891712.5107.51976.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةنهاد ربيع عبدالعظيم احمد12268

207.55.547.511.52.5471455نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةنورهان جمعه حسب السيد12269

3324.510.512132512.5105.51875نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةنورهان حسين حليم عبدالحكيم12270

321510781510821875نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةنورهان رمضان صابر على12271

46.5157.55نصف121567.55.513نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةنورهان شلقامى توفيق ابراهيم12272

2615107.57.5151076157.55.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةنورهان عيد سعد مغربى12273

48137.55صفر151557.55.513نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةنورهان مجدى على على12274

4027.51713132614.51251876.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةهاجر احمد محمد احمد12275

3215127.57.51515891476.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةهاجر جمال محمد احمد12276

2015107.57.51510701285.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةهاجر ربيع محمد ابوغنيمه12277

2015107.57.5151070157.55.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةهاجر رمضان رضا رمضان12278

2715137.5916.51081.51676نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةهاجر رمضان محمد احمد12279

301511.57.59.5171083.51466نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةهاجر صالح راضى احمد12280

2415107.57.51510741185.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةهاجر عاشور احمد عبدالوهاب12281

42.5137.55صفر10155.54.57.512نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةهبه احمد ابوحميده على12282

2815127.58.51610811385.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةهدى ابراهيم حسين حسن12283

2015107.57.51510701476نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةهدى عبدالمحسن عبدالعظيم على12284

2015107.57.51510701276نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةهناء رمضان عيد محمد12285

3419.5109.51221.510951785.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةهناء على على عبدالكريم12286

32151311.51122.51395.51885.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةهناء يحى رزق هللا اسحق12287

2515107.51017.51077.5177.55.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةوفاء محمد عاشور محمد12288

262410912.521.51091.51776نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةوالء سيد محمد جلبى12289

3729.518.511.513.52516.5126.5187.57نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةوالء محمد راضى فراج12290

3626.51713142716122.52088نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةيارا معتصم على حسين12291

3829.517.513.51427.517129.5208.56نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةياسمين ربيع على محمد12292

32191710.512.52318109198.57نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةياسمين محمد صالح محمد12293

3219.515.513.51225.518110.5188.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم محمد ابراهيم محمد12294

38281812.514.527181291875نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاحمد حسن محمد محمد12295

292211.57.57.5151087.51376نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاحمد حسين على محمد12296

34292012122416.5123.51785نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاحمد خالد خيرى احمد12297

261814.58.57.5161084.5177.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاحمد خلف على احمد12298

2015107.57.5151070107.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاحمد ربيع توفيق حافظ12299

331513.587.515.51087136.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاحمد ربيع محمد محمد12300



39.526.52014.514.52920135186.58نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاحمد رضا حسن على12301

2215107.57.51510721475نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد احمد عبدالحميد12302

2015107.57.5151070167.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد حسين حسين12303

2915127.57.5151081136.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد حمدى محمد12304

93.51063.59.5537126.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد سعيد رضا12305

403020151530201401987.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد شعبان محمد12306

3716.52013.513.52719119.51987نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد عبدالوهاب محمود12307

281514127.519.51086.51785نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد على عبدالصمد12308

4029.52015153019.51391886نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد كامل عبدالعظيم12309

3715178.57.51617.5102.5177.56نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاسالم احمد رمضان احمد12310

6.53.51045.59.51.531147.55.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاسالم قاسم محمد غريانى12311

41.51675صفر19.54.51043.57.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةاسالم يسرى محمد محمد12312

26.515137.57.51510.5801775نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةالحسن رمضان حسن ذكى12313

29.5151188.516.512841466.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةانس ربيع مرعى عبدالعظيم12314

35242011112218.5119.5176.57.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةانور محمد انور حميده12315

2815117.57.51516851866.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةبالل ابراهيم على عبدالحليم12316

2015107.57.5151070136.57نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةبالل جمعه حسب السيد12317

29.520189.51019.5141011757.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةتامر محمد سعد محمد12318

3819189.512.52217114165.56.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةجالل حجازى جالل حسين12319

2015117.57.51511.572.51577نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةجوهر ايوب صليب جوهر12320

2015107.57.51510701377.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةحجازى احمد عدلى محمد12321

3415137.57.51510871485نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةحسام محمد نور الدين احمد علي12322

20.515107.5815.51071155.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةحمدى شعبان حمدى على12323

3615107.57.5151187177.57نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةخالد احمد جمعه ابوالعز12324

39.524.52015153019.5133.5187.59نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةخالد راضى احمد عبدالفتاح12325

2715117.57.51510781777.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةراضى خالد محمد عيد12326

22.515107.57.5151072.51976.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةراضى عطيه راضى ااحمد12327

38.524.51812132518124167.58نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةرامز ميخائيل راغب ميخائيل12328

392020121325201241878.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةرحيم سيد عبدالكريم عبدالعليم12329

2015117.57.5151071127.57نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةرضا حسنى رجب على12330

29.51515610161287.5177.57نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةرفيق حنا شهاب ذكى12331

22.515127.57.5151074.5165.57نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةريمون عماد مكرم حنا12332

11.581244.58.53.543.51676.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةسعد محمد سعد محمد12333

2715167.57.51512.585.51675نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةسعيد سيد مساعد محمد12334

2015167.57.51511.577.51376نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةسعيد هانى سعيد محمد12335



3826.52011.510.52219125.5196.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةشحاته فايد عزمى خليل12336

94.5102.535.510391155نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةشعبان رضا عيد محمد12337

209102.557.5349.5117.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةشعبان محمد على اسماعيل12338

40292014.51529.519.51381887.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةطه رمضان صالح محمد12339

23.515107.57.5151073.51777.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةطه عيد محمد مفتاح12340

38.5292013132619.51331788.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدالخالق محمد عبدالجيد ابراهيم12341

2215117.57.5151073106.56.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن رافت حسن علي12342

38.523.51911.51425.519125.51377.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن رامى عاشور موسى12343

155103.57.511344105.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن سالمان محمد فرغلى12344

38.527201114.525.519.5130.5157.56نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن عادل خميس محمد12345

2015117.57.51510711575نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن محمد عطيه محمد12346

3015167.59.51716.594.51576نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن محمد عمر عبدالباقى12347

2015137.57.51510731377نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن محمد محمد عبدربه12348

34.515178.58.5171396.51777نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن محمود كمال علي12349

32.516179.51019.516101186.56.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن مصطفى على عبدالحكيم12350

3121.51511.57.51915.51021876.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن ياسر خيرى شحاته12351

21.515127.58.5161074.51577.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا حسين محمد حسيين12352

33151610.51121.516.51021585نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا راضى فضالى تفاوي12353

22.5151588.516.513.582.5127.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا عبدالوهاب حمدى عبدالوهاب12354

34.515149.57.51716.5971475نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا عيد حسن عبدالفتاح12355

3215158.57.51613.591.5177.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا محمد احمد حسن12356

22151097.516.51376.5176.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا محمد عباس محمد12357

24.5151187.515.51379186.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا محمد عبدهللا احمد12358

20151087.515.51070.51855نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا محمد محمود عبدالعظيم12359

28.5151612.51022.51395137.55.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا محمد يوسف محمد12360

2015139.55.51510731475نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا يحى ابوالخير عبدهللا12361

2015128.57.51611741276نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعالء ابراهيم رجب عبدالحليم12362

26.515108.57.5161279.5157.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعلى اشرف على جمعه12363

25.515177.5815.516891575نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةعمر حماده عبدالهادى حمدى12364

231516119.520.516.5911886نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةفادى فايز عزيز حبيب12365

35151711.59.52114.5102.51275نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةفاروق سامى فاروق الفولى12366

2915189.5817.513.5931375نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةكريم احمد سعد كامل12367

20151698.517.516.5851375نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةكريم سيد ابوالعال جمعه12368

28.515167.5815.515.590.51375نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةكريم هاشم محمد احمد12369

2615117.510.51816.586.51575نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةكريم وائل كمال محمد12370



39.5282015142920136.5177.57نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةماركو رضا سيحه رياض12371

25.515158.57.5161283.51575نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةماضى سيد محمد مرسى12372

3215149.57.51712901375نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمحمد احمد سعيد محمد12373

3716158.57.51614981288نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمحمد احمد فتحى محمد12374

403020151530201401877نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمحمد احمد محمد محمد12375

2015138.58.51710751586.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمحمد حسن محمد احمد12376

2015147.57.51510741687نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمحمد خالد محمد احمد12377

291519891710901377نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمحمد رضا حمدى رمضان12378

30.527201514.529.519.5126.51889نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمحمد سيد راضى غبد الحكيم12379

2215127.57.51511.575.5127.56.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمحمد عزت ابراهيم محمد12380

20151810.57.51811.582.51688نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمحمد مجدى ظايط احمد12381

2015107.57.51511711566نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمحمد معتصم عبدالصمد محمد12382

20151310.5818.516.5831787نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمحمد يحيا ابراهيم جمعه12383

32.516.51811.513.525171091676نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمحمود جمعه محمد عزمى12384

33.516.52013.51326.518114.5185.56نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمحمود ربيع محمد عبدالشافى12385

37.5292014.514.52919134.51888نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمحمود رضا محمود احمد12386

2015117.57.5151071107.56نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمحمود سيد ابوالعال جمعه12387

2015108.57.51611.572.51587نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمحمود هاشم عويس ابراهيم12388

2015118.57.5161072166.55.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمختار محمد رجب محمد12389

2015119.57.5171174117.56نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمروان محمد محمود محمد12390

3315197.57.51512.594.5156.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى حجازى محمد احمد12391

34152087.515.51397.51485نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى على راضى احمد12392

38.526.52014.51529.518.5133167.58نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى عماد رجب حسن12393

3316.51511122317104.5147.56نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى عيد رمضان محمد12394

20.515147.59.5171480.5156.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى نادى مصطفى احمد12395

35.5151811.59.52119108.5167.56.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى ناصر خيرى احمد12396

36.516.5181012.522.520113.51765نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمعتز ابوغنيمه خيرى عبدالخير12397

26.515187.57.51513.5881565نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمعتز احمد محمد احمد12398

3827.52012.51325.5201311776نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمفدى رزق حكيم خليل12399

2015.5208101817.5911666نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمفدى صموئيل سعد يونان12400

135.51157.512.54.546.5187.55نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمنشاوى خميس منشاوى رضا12401

2015177.57.51510771875.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةمينا فرج عيد فرج12402

3015197.58.51612921876.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةناروز عبدالمسيح ناروز فهيم12403

2015147.57.51510741775نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةنجيب رضا نجيب كرلس12404

20151487.515.51074.51176.5نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةهانى رجب عبدهللا ابوالقاسم12405



2015137.57.51510731175نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةهديوى حجاج سيد محمد12406

2015147.57.51510741785نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةيسن خلف حسن احمد12407

28.5151698.517.514911975نظامياحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةيوسف سيد ابوغنيمه غريانى12408

3223.519.513.51427.519121.51585نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةازهار زيادى محمد محمد12409

2018108.510.5191077137.55نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةاسراء حسن محمد احمد12410

2015137.57.51510731085نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةاسراء محمد محمد عيسى12411

2915158.57.51612.587.51385نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةاسماء محمد ابراهيم محمد12412

2015137.57.515107397.55نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةاعتماد محمد نجيب محمد12413

2115197.57.51510801085نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةانجى رجب محمد يوسف12414

3730201414.528.519134.51787نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةايه محمد جمعه خميس12415

2815167.57.51510841185نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةجيهان محمد الحسينى احمد12416

4030201413.527.519.51371486نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةحيات جمعه توفيق محمد12417

2515187.57.51510831285نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةخديجه محمود مندى السيد12418

2015157.57.51512771085نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةداليا عيد عبدالعظيم احمد12419

2015177.57.51510771885نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةدميانه هانى رزق ناشد12420

2015187.57.51510781875نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةديانا نصر وديع ناشد12421

2915188.51018.516.5971085.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةزينب على محمد على12422

2015157.57.51510751085.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةزينب كساب شعبان سيد12423

36302013.514.528191331285نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةساره عبدالمنعم ابراهيم احمد12424

321519.57.57.5151495.51385نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةسحر رمضان نجاتى عبدالجيد12425

2015157.57.51510751085نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةسعاد حسن الحسينى احمد12426

2516167.57.5151082107.55نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةسهيله عاطف عبدالحميد عبدالصمد12427

1271065113.543.587.55نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةشاهنده يوسف صالح توفيق12428

2015167.57.51510761275نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةشيماء معتمد خميس على12429

2215106.51016.51073.51186.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةعلياء ربيع موسى محمد12430

201510691510701285نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةفاطمه حماده محمد عيسى12431

341717131427171121787نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةفاطمه على طه عبدهللا12432

2815.5118.512.5211085.51687نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةفاطمه كامل على احمد12433

2015107.59.51710721386نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةفاطمه كساب شعبان سيد12434

211510891710731285.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةكلثوم محمد عبدالعاطى محمد12435

2215109.511.52110781785نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمديحه عبدالعظيم غريانى محمد12436

2015107.51118.51073.51785نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمريم محمود عبدالشافى محمد12437

2015107.5815.51070.51085نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمنار احمد كمال سيد12438

3215128.510.51910881285نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمنه عربى رمضان توفيق12439

201510810181073117.55نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةنسرين محمد عبدالحكيم محمد12440



2015107.51017.51072.51776.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةنفين صدقى ابراهيم ناشد12441

3429.52011.514.52618.51281787.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةنوال محمد سيد توفيق12442

20151087.515.51070.51485نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةنورهان رجب عبدالغنى احمد12443

22151087.515.51072.5197.55نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةنورهان رضا وديع ناشد12444

341819.510.51323.514.5109.51786نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةهاجر احمد محمد عبدالصمد12445

2816181012.522.514.5991486نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةهاجر عيد ابراهيم محمد12446

3115149.511.52110911587.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةهبه ربيع شعبان عبدالرحمن12447

2015108.51220.51075.51587نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةهدير محمد محمد فريد12448

2115107.5916.51072.51375نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةهيام جمعه عبدالشافى محمد12449

20151088.516.51071.51385نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةياسمين رضا محمد حسن12450

1215102.557.5549.5148.56.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةياسمين عبدالرحيم لملوم يوسف12451

2015117.57.5151071107.56.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةاحمد اشرف فايز توفيق12452

2015107.57.51510701688نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةاحمد شعبان عباس صادق12453

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةاحمد محمد جالل احمد12454

3326.518.58.51018.516.51131688.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةاسماعيل ابراهيم صدقى عبدالمطلب12455

3216.516.57.51118.513.597167.57نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةانس ابوالوفا كثروى محمد12456

2015107.5815.51070.51077نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةانور يونس غريانى محمد12457

34282014142816.5126.51988.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةبهاء محمد جمعه توفيق12458

201510.57.57.51510.571157.56.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةجمعه احمد محمد محمد12459

2015107.57.5151070157.56.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةحماده صابر احمد السيد12460

3425.51913.514.52816.51231889نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةخالد محمود محمد احمد12461

2015107.57.51510701078نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةربيع احمد محمد احمد12462

2015107.57.5151070106.57.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةرضا محمد عبدالنعيم عبدالمنعم12463

2217127.57.51510761787.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةرمضان محمد على محمود12464

2222107.57.5151079177.57نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةشريف محمد رفاعى السيد12465

3025.5167.5815.511.598.5177.57نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةصالح محمد صالح توفيق12466

1191055105451585.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةطالل بكرى ابراهيم احمد12467

157.564.559.554397.55نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةطه فالح عبدالرحمن عبدالجواد12468

2215127.57.5151074177.56.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةعبدالحميد عيد محمود حسن12469

2415157.57.5151079177.57.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةعصام محمد صدقى عبدالمطلب12470

96.5447.511.5435186.56.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةكيرلس عيد اسحاق ناشد12471

34231810.51121.516.51131987نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمؤمن حسن ثابت حسين12472

2015157.57.5151277167.57.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمحمد حسن شعالن محمد12473

3621198.58.51713.5106.51787.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمحمد ربيع عبدالفتاح احمد12474

271818.57.58.5161998.51387نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمحمد رمضان احمد ابراهيم12475



2815177.57.51514.589.5187.57.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمحمد رمضان صالح عيسى12476

15.5855صفر4331.545.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمحمد سيد السعودى ابراهيم12477

2015107.57.51510701185نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمحمد شعبان سيد احمد12478

2015107.57.51511711085.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمحمد عادل فهمى احمد12479

3025.518.59112015.5109.5158.57.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمحمد عاشور نجاتى عبدالجيد12480

96655.510.51041.5986.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمحمد عبدالعليم نجيب محمد12481

2215127.57.51512.576.51886.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمحمد عبدالناصر صالح ابراهيم12482

76106.57.514104766.55نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمحمد على امين محمد12483

85104.55.51010431375نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمحمد عيد محمد زايد12484

94.555.54.510432.597.56نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمحمد كريم محمد محمد12485

2015107.57.5151070107.55نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمحمود على عبدالعظيم حسين12486

641345.59.51042.5986نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمحمود كامل على احمد12487

871347.511.54.54497.56نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمحمود محمد محمد عمر12488

2015137.57.51510731086نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةمهدى احمد عبدالعليم محمود12489

3323187.51017.514.51061387نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةهادى احمد نجدى لملوم12490

2925177.5815.514100.51588نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةهشام محمود ابراهيم احمد12491

2015117.57.51510711676.5نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةوائل جمعه فولى حسن12492

2515147.57.51512811386نظاميعزيزه فهمى االعداديهمغاغةيحى احمد سليم ابراهيم12493

18.51085نصف6431.53.55نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةابتهاج شعبان عثمان على12494

311081.5نصف1075.5358نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةاالء محمد جابر عبدالحميد12495

2015147.57.51510741485نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةامنيه سعد خميس تحمد12496

37261910.51121.516119.51685نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةاميره نور حميد محمد12497

30.51182.5صفر103647.511.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةايمان عبدالناصر ابراهيم كامل12498

3015157.57.51513.588.5168.55نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةايمان محمد جمال محمد12499

362018.51111.522.5171141885نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةايه ربيع عبدالعزيز محمد12500

32.5152088.516.516.5100.5207.57نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةبسمه سامى عبدالمعتمد علوانى12501

342520981712.5108.5188.55نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةخديجه هاشم عبدالحميد محمد 12502

16.561057.512.5247158.55نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةرابعه رمضان عبدالحميد منصور12503

1171087.515.5447.51676نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةرانيا عاشور ابراهيم عبدالعزيز12504

36117.55.5واحد8757.57.515نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةرغده محمد سيد عمار12505

38.5281913.51326.515.5127.51988نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةرقيه فايز ابوهشيمه عبداللطيف12506

14.551077.514.5246137.55نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةرويدا عبداللطيف كامل حسين12507

2415117.57.5151075188.55نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةزينب جمال حسنى طه12508

11.571067.513.53451694نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةزينب عبدهللا خميس محمد12509

28.515167.57.5151387.51985.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةزينب محمود عيد محمد12510



2615147.57.5151484188.56نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةزينب مصطفى عبدالحميد عبدالقادر12511

11.59107.57.515348.51785نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةسلوى احمد ذكى عبدالعزيز12512

33.5151997.516.513.597.5198.55نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةسهيله حمدى صبحى جمعه12513

2415157.57.51512.581.51785نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةشاهندا ابراهيم جمال احمد12514

2015107.57.51510701265.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةشرين سيد احمد عيد12515

3.53677.514.52291361.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةشهد ابوغنبمه خلف فرغلى12516

75117.57.515240147.53.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةشهد احمد ذكى عبدالعزيز12517

33.5151811.5819.514100207.56.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةشهد نصر كامل محمد12518

غغصفر0غصفرغغغغغنظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةشيماء حجازى صالح محمد12519

117137.57.5152481585نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةعزه ممدوح محمد مساعد12520

155125.57.5134491672.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةفاطمه خميس ابراهيم محمد12521

9.54107.57.5152.541146.52نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةفرحه خيرى عبدالرازق غبدهللا12522

43.51465نصف107135.57.513نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةلينا محمد ابراهيم حسن12523

30.5106.52واحد3.54104.57.512نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةمرفت فرج خليفه ابراهيم12524

1191167.513.54.549127.53.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةمروه محمد جمعه احمد12525

28151687.515.51084.5147.55.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةندا حسنى ابراهيم كامل12526

32151910102012981585نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةندا محمد عبدالحكيم محمد12527

25.5151910.57.51812.590187.56نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةندا محمد مخلوف محمد12528

2015167.57.5151076157.55نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةندى احمد صالح منصور12529

48.5147.54.5واحد1171577.514.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةندى ربيع معروف محمد12530

37.522.5201412.526.517.51242086.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةنهى حمدان عيد عطيه12531

33.523.5201312.525.516.51191986.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةنورهان حسن ابراهيم على12532

28.5151887.515.510871885نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةياسمين حمدى مصطفى كامل12533

3423.52011.512.52416.51181875نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةابراهيم احمد مبروك انور12534

6.571177.514.55.544.51465نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةاحمد رمضان عيد تميم12535

24.5151787.515.51082166.55نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةاحمد عاشور حسين درويش12536

2015177.57.51510771575نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةاحمد محمد احمد محمد12537

36302013142719.5132.5197.55نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةاسالم بدرى محمد معوض12538

3627201311.524.519126.5207.55نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةالحسينى عالء احمد كامل12539

3829191311.524.517.51281975نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةانس ايمن محروس سيد12540

35.5156.53واحد4.58104.57.512نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةبطل سليم ابراهيم سليم12541

40136.52.5نصف981057.512.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةجوده محمد محمود عبدالعزيز12542

241572.5صفر5.53447.511.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةحسن محمد عبدالعاطى محمد12543

27.51372.5صفر54.57.512صفر10.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةرعد محمد محمود عبدالعزيز12544

341372صفر10367.57.515نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةسعيد جمعه محمد عيد12545



2015108.57.5161071167.55نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةشادى ناصر معروف محمد12546

واحد20117صفر2235.57.513نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةشاكر نورالدين حسن محمد12547

32.51372صفر105377.514.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةشريف صالح ذكى عبدالعزيز12548

32116.52واحد6566.57.514نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةصابر رضاء صالح صالح12549

2015108.57.5161071147.55نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةطه عادل جمعه محمد12550

38.51463صفر7.56107.57.515نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةعاشور محمد ابراهيم عبدالعزيز12551

36251711.511.52319.5120.51977نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةعبدالرحمن ابوبكر مبروك محمد12552

20151087.515.51070.51575نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةعبدالرحمن احمد على مساعد12553

8.57118311239.5125.53نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةعبدالرحمن حماده انور محمد12554

20105.53.5صفر2357.52.510نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةعبدالرحمن مجدى حسن فواز12555

32.5151914142818112.51875نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةعبدالعزيز حماده عبدالعزيز عبدالقادر12556

8867.52.5101.533.51073.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةعبدهللا خيرى حسن فواز12557

25.5126.53.5صفر107.52.510واحد4.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةعلى ياسر محمد على12558

7.55107.57.515441.5147.56نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةفاروق محمد كامل محمد12559

107107.57.5152.544.51566.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةفهد محمد حلمى احمد12560

36.5272013.513.52719129.51586.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةكريم مجدى شعبان عبدالحميد12561

4.54594.513.5330116.55نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةمحمد جمال ابراهيم محمد12562

24.51517117.518.513.588.5167.55.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةمحمد صالح عطاهللا محمد12563

105.5108.5412.51.539.51255نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةمحمد صالح محمد احمد12564

362320141428181251585نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةمحمد عادل محمد حسن12565

6.5667.5411.51.531.5106.55نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةمحمد عبداللطيف كامل حسين12566

9367.54.5121.531.51175.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةمحمد عبدهللا محمد مساعد12567

321053واحد9.5657.5310.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةمحمد عبدالواحد عويس على12568

107107.5411.5442.5105.55نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةمحمد عرفه عبدالرازق عبدهللا12569

7767.53.5114351155نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةمحمود حسن عيد السيد12570

2.5367.5512.53271352.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةمحمود سيد عبدالعال سيد12571

33.5161211.510.5221093.5195.56نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةمحمود عيد احمد كامل12572

36232011.513.52520124207.56نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةمصطفى صالح عطاهللا محمد12573

37232012.512.52518123186.56نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةمصطفى كمال مصطفى كامل12574

20151187.515.51071.5136.55نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةمصطفى مدحت محمد جابر12575

2015107.57.51510701556نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةمعتز شريف ذكى عبدالعزيز12576

4557.53.5114291255نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةناجى راضى ناجى تميم12577

3.5457.54.5122.5271053.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةناجى صابر على محمد12578

2925198.59.51815.5106.5177.55.5نظامييوسف صدقى االعداديهمغاغةيوسف حجازى على فواز12579

33.515141011.521.51296196.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاسراء خالد حسن محمد12580



105107.5411.51.538115.52.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاسراء صابر فتحى عبدالفتاح12581

29.5151297.516.511841985نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاسراء طارق عبدالرحمن عبدالعظيم12582

2015107.57.5151070185.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاسراء عماد عبدالعظيم عبدالرازق12583

311514881610861975نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاسماء احمد الوفدى طلب12584

8.5467.53.511635.51263نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاسماء ربيع حسين عبدالوهاب12585

34.5151187.515.512881976نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاسماء سعد على محمد12586

33.515.5167.57.51513931975نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاسماء سيد على على12587

3715189.5918.513101.51975.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاسماء عماد عاشور احمد12588

2615147.57.5151080176.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاسماء عمر على عبدالحليم12589

2915127.57.51510.581.51875نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاسماء محمد ابوسمره محمد12590

2315117.58.5161075157.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاشرقت حموده عبدهللا محمد12591

156.5117.5512.52.547.5176.54.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاشواق محمد عبدالسالم ابوزيد12592

3315101010201088197.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةام هاشم ممدوح عبدالمحسن سليمان12593

6107.5411.5229.5155.54غنظاميمالطيه االعداديهمغاغةايمان احمد نجيب محمود يوسف12594

9.57.5107.5512.5241.51862.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةايه حسنى عبدالعظيم محمد12595

2015107.57.51510701665نظاميمالطيه االعداديهمغاغةايه خالد احمد على12596

2015107.57.51510701275نظاميمالطيه االعداديهمغاغةايه ربيع خيرى عبدالحميد12597

45.51473واحد194107.5411.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةايه رضى عباس عبدالحفيظ12598

13.56127.55.5132.5471754نظاميمالطيه االعداديهمغاغةايه رمضان قرنى على احمد12599

3415.51311.51324.517.5104.5187.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةايه عادل محمد عبدهللا12600

2415107.51017.514.581148.55.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةايه عبدالعظيم عباس عبدالعظيم12601

36.526.51813.514.52816.5125.5177.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةايه محمد سعد حافظ12602

36.5251411.51425.519.5120.5197.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةايه محمد محمد حسن12603

21.515107.57.5151071.5157.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةايه محمد محمد حسين12604

2015107.57.5151070157.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةايه مصطفى رزق على12605

38.5177.54نصف15.5657.5411.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةايه هادى عبدالرازق عبدالعظيم12606

31117.53.5نصف85.557.54.512نظاميمالطيه االعداديهمغاغةبثينه رزق احمد محمد12607

2615107.58.51613.580.5167.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةبسمله جمال عبدهللا محمد12608

33.51516910.519.51498187.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةبسمه ابوغنيمه جنيدى جاد الحق12609

28.5151087.515.51180167.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةبسمه محمد سيد احمد12610

9.5367.55.513334.5137.54نظاميمالطيه االعداديهمغاغةتغريد حسن عبدالحميد محمد12611

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميمالطيه االعداديهمغاغةداليا مدين بكرى حسن12612

24.515108.57.5161075.5147.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةدعاء اشرف على بدوى12613

21.515107.57.5151071.51475نظاميمالطيه االعداديهمغاغةدعاء محمد شريف محمد12614

38.525.51514142818125157.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةدعاء محمد عبدالحميد محمد12615



14.551068.514.5246107.54.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةدعاء محمد عبدالعظيم علي12616

34.5138.55.5نصف8567.57.515نظاميمالطيه االعداديهمغاغةدعاء محمود عبدالرحمن محمد12617

35.51513910191092.5178.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةدنيا رمضان محمد محمد12618

271513811191084158.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةدينا ابراهيم عبدالحكيم على12619

3515157.57.5151090208.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةدينا حمام محمد يونس12620

163107.51.592.540.51083نظاميمالطيه االعداديهمغاغةدينا ربيع محمد عبدالصمد12621

29.5763واحد107.54.512واحد5.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةدنيا شعبان عباس على حسن12622

20151311.57.51910771585نظاميمالطيه االعداديهمغاغةدينا محمد ابراهيم محمد12623

3219.51814.513.52818115.5177.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةرشا محمد عمر محمد12624

3621.51814.51327.519.5122.51275نظاميمالطيه االعداديهمغاغةرضوه رضا ابراهيم على12625

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميمالطيه االعداديهمغاغةريهام سيد محمد حسن12626

3518201413.527.517.5118167.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةريهام على هنطش الداخلى12627

21.5151187.515.51073775نظاميمالطيه االعداديهمغاغةزينب بدرى عز الدين جبريل12628

29151488161084167.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةزينب جمال عبدهللا محمد12629

39.5282015153018135.5147.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةزينب حسن محمد حسن12630

2015127.57.5151072147.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةزينب ربيع عبدالرحمن عبدالحميد12631

25.51513108.518.511.583.51375نظاميمالطيه االعداديهمغاغةزينب عاشور محمد عبدالعظيم12632

10.55107.57.5152.543116.53نظاميمالطيه االعداديهمغاغةزينب هاشم محمد محمد12633

23.515108.57.5161074.51885نظاميمالطيه االعداديهمغاغةساره حنفى محمود احمد12634

10.5367.54.512233.5147.52نظاميمالطيه االعداديهمغاغةساره خالد ابراهيم احمد12635

3718.5201313.526.517.5119.5157.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةساره ماهر رمضان حسن12636

31.515127.5916.51085178.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةساره معتصم صابر محمد12637

33.515127.51017.51088148.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةساره هاشم عويس القرنى12638

22.515107.58.5161073.5197.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةسناء سلمان الفولى عبدالمعتمد12639

34.52016108.518.515.5104.5207.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةشرين احمد محمود احمد12640

31151097.516.51082.5187.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةشهد اشرف عبدالغنى عبدالعظيم12641

27.515108.57.5161078.5167.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةشهد جمال عبدالفتاح عبدالجواد12642

41.5166.52.5نصف15657.57.515نظاميمالطيه االعداديهمغاغةشهد خالد عويس جبريل12643

29.522.5171213.525.517111.5167.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةشهد رمضان محمد على12644

3823.5171414.528.515.5122.51575نظاميمالطيه االعداديهمغاغةشهد سعيد جاد محمد12645

3828.52014.51529.5171331775نظاميمالطيه االعداديهمغاغةشهد محمد محمد الصغير عبدالعظيم12646

2015107.57.51510701785نظاميمالطيه االعداديهمغاغةشهندا خالد عويس جبريل12647

3818.51515153019120.51975نظاميمالطيه االعداديهمغاغةشيماء احمد عبدالمنعم قاسم12648

10637.58.5162.537.5147.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةشيماء زكى شحاته زكي12649

183668.514.52.544177.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةصابرين عبدالنبى محمد حسن12650



21.515107.57.5151071.51475نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعبير رمضان على الفولى12651

20151087.515.51070.51675نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعال حسن محمد ندا12652

44.51575واحد195487.515.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعلياء حسن على محمد12653

14467.5815.54.544147.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعلياء مشهور محمد عثمان12654

28.515107.57.5151078.5127.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةفاطمه ابراهيم رمضان عبدالعظيم12655

20.515107.57.51510.5711676نظاميمالطيه االعداديهمغاغةفاطمه امين على ابراهيم12656

24151388.516.51078.5127.56نظاميمالطيه االعداديهمغاغةفاطمه جمال عبدالفتاح احمد12657

26151497.516.511.5831776نظاميمالطيه االعداديهمغاغةفاطمه حسن محمد عبدالعزيز12658

23.515158.57.5161079.51575نظاميمالطيه االعداديهمغاغةفاطمه خالد سيد على12659

25.51515119201590.51595نظاميمالطيه االعداديهمغاغةفاطمه خليل عثمان محمد12660

2115157.57.51515.581.5177.55.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةفاطمه رجب عبدالعال احمد12661

38.527.52014.51125.519130.5188.56نظاميمالطيه االعداديهمغاغةفاطمه محمد حسن الداخلى12662

20.515131091912.580138.56.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةفاطمه محمد محمود محمد12663

201518981718.588.5148.57.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةفاطمه مصطفى عبدالرازق اسماعيل12664

39.519.519.513.511.52519.51231587نظاميمالطيه االعداديهمغاغةفاطمه مغربى محمد نصر12665

2915178.57.5161390167.56.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةكريمه خالد محمد احمد12666

23.517108.57.5161076.5876.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةليلى على مصطفى على12667

3927.51914132718130.5177.56نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمريم حسن عبدالرحمن ابوالفضل12668

38151711.510.52217.5109.5197.56نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمريم رضا عبدالحميد عبدهللا12669

38.526.51814.51428.518.51301986.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمريم صفوت عبدالحميد محمد12670

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميمالطيه االعداديهمغاغةمريم فولى مديح محمد12671

20.5151097.516.51274157.55.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمنار احمد حسن علي12672

2715149.57.51711.584.5195.56نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمنار احمد محمد حسن12673

2015128.57.51610731276نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمنار شعبان محمد حسن12674

38.5242012132519.5127197.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمنار صفوت عبدالحميد محمد12675

38252011102120124197.56نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمنى جميل محمد حسانين12676

3926201314.527.519.5132177.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمنى رجب محمد الداخلى12677

35.515197.57.51516.51011985نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمنى عبدالوهاب سنوسى عبدالوهاب12678

351518118.519.513.5101187.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمنى عزت ابوالفتوح ميكائيل12679

2015137.57.51511.574.5136.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمياده ابراهيم عبدالمجيد السيد12680

20151187.515.51172.51565نظاميمالطيه االعداديهمغاغةناديه شحاته يونس اسماعيل12681

2015137.57.51511.574.5127.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةندا محمد عبدالمنعم عثمان12682

33151713142716108187.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةندى محمود عبدالعظيم ميكائيل12683

2915177.57.5151389157.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةنورهان ايمن عباس محمد12684

29.5151987.515.512.591.5167.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةنورهان محمد محمد فرج هللا12685



2015167.57.5151480137.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةهبه حنفى محمود محمد12686

2015107.57.5151070107.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةهدى سعيد فكرى محمد12687

37.5182010.57.51820113.5187.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةياسمين احمد محمد عبدالعظيم12688

2015187.57.5151078117.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةياسمين على نصار علي12689

2015157.57.51511.576.5106.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةابراهيم حماده ابراهيم خالد12690

9.52137.5310.5104567.52نظاميمالطيه االعداديهمغاغةابراهيم محمد ابراهيم سيف12691

27.515167.57.5151285.5135.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةابراهيم مخلوف فكرى عبدالسالم12692

2315167.57.51512.581.5177.55.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاحمد ابراهيم عبدالدايم الداخلي12693

8.5362.57.510330.51065نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاحمد ابراهيم على محمد12694

8.51.5108.57.51654185.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاحمد اشرف السيد على12695

7.531057.512.5538856نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاحمد حسن ابراهيم حسنين12696

2615119.57.51710791477نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاحمد خالد مصطفى عبدالعظيم12697

3415168.57.51610911777نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاحمد رضا محمود حسن12698

21.515137.57.5151074.51676.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاحمد سعيد قرنى على12699

2016127.57.51510731267نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاحمد سيد طنطاوى جمعه12700

37.526.518.515142917.51292086نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاحمد صبحى زكى محمد12701

251515.51091910.5851975.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاحمد صالح انور عثمان12702

351515.512142616107.51985نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاحمد عبدهللا على عبدهللا12703

4.541085131041.5184.55نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاحمد محسب عبدالحميد عبدهللا12704

2015107.57.51510701965نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاحمد محمد ابراهيم سيف12705

33.51514.510.513.524161032085نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاحمد محمد السيد محمد12706

15.556.555.510.52.5401963نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاحمد معروف حسن احمد12707

34.51614.51114.525.516.51072085نظاميمالطيه االعداديهمغاغةاحمد نور عبدالعزيز عبدالعظيم12708

39.5292015153019137.52085نظاميمالطيه االعداديهمغاغةادم رضا محمد محمد12709

36.51515.58.513.522131022075.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةادهم حسن رمضان المصرى12710

12.51.512.595.514.53441945نظاميمالطيه االعداديهمغاغةالحسينى مرزوق ابراهيم محمد12711

321852.5صفر12310437نظاميمالطيه االعداديهمغاغةالمنتصر باهلل حسن هنطش الداخلى12712

3516.51810.57.51817.51052085.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةبالل احمد محمد الصغير عبدالعظيم12713

20.5151010.57.5181073.51985نظاميمالطيه االعداديهمغاغةحسن احمد مندى حسن12714

241512.59.57.5171078.52085نظاميمالطيه االعداديهمغاغةحسن شحاته يونس اسماعيل12715

15.56.510.57.54.5121.5462083نظاميمالطيه االعداديهمغاغةحسن على حسن عبدالعظيم12716

24.51510107.517.510772085نظاميمالطيه االعداديهمغاغةحسن محمد محمد احمد12717

301512.5117.518.510862065نظاميمالطيه االعداديهمغاغةحسين محمد محمد احمد صبره12718

3215129.5918.51693.52085نظاميمالطيه االعداديهمغاغةحمزه ربيع عبدالحميد احمد12719

3215108.56.51511832085نظاميمالطيه االعداديهمغاغةخالد طاهر محمد عبدهللا12720



23151210.57.51810782055نظاميمالطيه االعداديهمغاغةخالد محمد عباس احمد12721

8.58.512.58.5513.51.544.51953نظاميمالطيه االعداديهمغاغةخالد محمد عبدالعظيم عثمان12722

175117.53.5111.545.52083.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةرجب احمد ابراهيم السيد12723

37.516.51511.57.51910981985نظاميمالطيه االعداديهمغاغةزياد حلمى فاروق عبدالعظيم12724

127108.5513.55.5481962.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةسيد احمد السيد احمد12725

122137.5411.5442.51763نظاميمالطيه االعداديهمغاغةشعبان نصر جاد محمد12726

21151097.516.51072.51965نظاميمالطيه االعداديهمغاغةشهاب هاشم محمد عبدالحليم12727

3927.5151514.529.5181292085نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعبدالحميد احمد عبدالحميد احمد12728

351513.513.58.52210.5962065نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعبدالحميد محمد عبدالحميد محمود12729

3817.515.511.57.519111011965نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن احمد الهم عثمان12730

32.51515126.518.510.591.52085نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن احمد صديق على12731

34.51514.59.57.51715.596.51995نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن ربيع محمود محمد12732

25.5151397.516.512821985نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن شعبان فيصل محمد12733

321510105.515.51890.51985نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن فؤاد محمد عبداللطيف12734

2015107.57.51515751985نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد محمد مرسى12735

33.5151310.54.5151894.52085نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمود سعد محمد ابوالعال12736

291510107.517.51283.51985نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمود صالح محمود12737

331513115.516.51693.51885نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعبدالعظيم حسن عبدالعظيم ابراهيم12738

20.515108.57.5161071.51685نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعبدالعظيم عيد عبدالعظيم عبدهللا12739

125.53.57.53.5114361982.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعبدالعظيم فتحى عبدالعظيم علي12740

1466.58614545.51983.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعبدهللا احمد فايز عيد12741

27.51510118.519.512.584.51985نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعبدهللا حسن محمد ندا12742

194.567.53.5114.5451982.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعبدهللا محمد عبدهللا محمد12743

6.57.5613.515571965صفر22نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعلى احمد صدقى عبداللطيف12744

2215107.57.51510722085نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعلى السيد على حسين12745

9.5865.538.510421982نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعلى مبروك احمد محمد12746

35.5151096.515.516.592.52085نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعمر حسن على الداخلى12747

33.515107.57.5151285.51685نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعمر عاطف عبدالحميد محمد12748

3615137.57.51516.595.52085نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعمر فتحى جاد محمد12749

22.515107.57.5151375.52085نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعمر محمد على محمد12750

2515108.57.51612782075نظاميمالطيه االعداديهمغاغةعيد جمال محمد محمد12751

13.5564.54.591043.52061.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةفهد محمد عبدارحمن عبدالعظيم12752

14465.549.511.5451972.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةفولى رضا سنوسى عبدالمعتمد12753

2015107.57.51510701955نظاميمالطيه االعداديهمغاغةكريم احمد على فرحات12754

13.54.5553810411965نظاميمالطيه االعداديهمغاغةكريم احمد نادى كامل12755



40252013.51427.519.51322075نظاميمالطيه االعداديهمغاغةكريم شعبان احمد محمد12756

261510.57.57.5151076.52065نظاميمالطيه االعداديهمغاغةكريم عبدالناصر عبدالعظيم حسينى12757

35.51653.5واحد202.52.55.549.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةكريم محمد محمد امين12758

12.546.57.5310.51043.51855نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمالك خالد احمد محمد12759

30.515127.57.51510.5832065نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد ابراهيم شريف ادريس12760

2015107.57.51510701955نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد احمد عبدالرحمن محمد اسماعيل12761

2015107.57.51510702055نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد احمد محمد على12762

36.5152010.58.51915.51062055نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد حسن محمد احمد12763

6.564426527.51753.5نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد حسنى عبدالعظيم محمد12764

29.51515125171389.51965نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد حسين محمود محمد12765

3815189.55.51514.5100.51975نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد حمدى محمد عبدهللا12766

27.51510.51051510781965نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد خلف على عباس12767

11.5711.57.5310.52.5432053نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد خلف محمد عبدالوهاب12768

251510.57.57.5151075.51965نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد ربيع على محمد12769

2015107.57.51510701965نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد رمضان عنتر عبدالعظيم12770

30.51517.5107.517.511.5921855نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد سيد محمد محمد12771

23.51512.597.516.511.5791955نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد شعبان محمد احمد12772

3827.5201412.526.5171291975نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد شعراوى محمد محمد12773

21.51512.54.51317.510.5771855نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد عاشور عبدالعظيم ميكائيل12774

34.515147.51118.515972055نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد عبدالوهاب عبدالحميد حسن12775

351515.5108.518.514982055نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد عزت محمد محى الدين12776

24.51511.57.57.51510761955نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد عصام محمود جبريل12777

3115107.58.51610821965نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد كمال على ابراهيم12778

51.52053.58.51.536.51953نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد محمد سيد مصطفي12779

34.5261812112314.51161955نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد ناصر عبدهللا محمد12780

263.53.54.54.592442063نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد نور مبارك محمد12781

3115107.57.51510811955نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمد هانى مبروك عبدالمغني12782

34.51510.57.58.51610862055نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمود احمد محمود احمد12783

403020151530201402055نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمود حسين صادق حسن12784

23.515107.57.5151073.51955نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمود سيد على عثمان12785

37.529.514.51514.529.5191302065نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمود شعراوى محمد محمد12786

36.51513.56121813961965نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمود عبدهللا عبدالحميد احمد12787

2715137.5815.510.5811855نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمحمود محمد على عبدالعظيم12788

3924131110.521.517114.52065نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمروان ربيع محمد السعيد مهني12789

39.526.518.512.514.52718129.52085نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمشعل عزت عبدالحميد محمد12790



401963.5صفر18.53.557.55.513نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمصطفى عبدالعظيم صبحى محمود12791

2015117.57.51510711955نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمصطفى محمد صابر عبدالمجيد12792

351513.57.57.5151088.51955نظاميمالطيه االعداديهمغاغةمصطفى محمود مبروك عبدالمغنى12793

216642.56.51049.51973نظاميمالطيه االعداديهمغاغةناجى محمد عبدالعظيم عثمان12794

2515107.57.51510751975نظاميمالطيه االعداديهمغاغةيوسف احمد حماده عزت12795

1536.552.57.55.537.51965نظاميمالطيه االعداديهمغاغةيوسف عزت فتحى احمد12796

2315107.57.51510732065نظاميمالطيه االعداديهمغاغةيوسف هاشم على محمد12797

91.547.5310.51.526.51875نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةامانى ابراهيم عبدالعظيم محمد12798

15.58.5107.53.5114491955نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةامانى طلعت فتحى عبدالعظيم12799

20.515107.57.5151070.52055نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةاميمه شعبان عبدهللا عوده12800

16367.5411.5339.51463نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةانجى رجب سيد عوده12801

31.51465واحد16.5443.52.56نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةايمان احمد منشاوى السيد12802

15.56105498.5491653.5نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةبسمه اشرف رمضان مهنى12803

2015107.57.51510701675نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةداليا السارى سنوسى على12804

213.5105.538.52451972.5نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةداليا فتحى عبدالسالم عبدالجواد12805

21.57.55.55.5510.54491863نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةرانيا خلف شلقامى عبدالواحد12806

34.51519.59.5918.520107.51975نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةزاهيه عبدالعظيم عبدالعليم عبدالعظيم12807

2615137.5916.51080.51575نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةسحر سيد عبدهللا احمد12808

16.5745.54.5103.5411665نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةمنال عيد محمد عبدالحميد12809

271513.511.51223.513921875نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةمياده مصطفى محمد حسن12810

14.56.555.5510.5339.51663.5نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةنورهان حسينى انور سيد12811

23.515147.57.5151077.51765.5نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةهاجر هاشم خليفه على12812

3215.519910.519.5161021865نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةياسمين نصر عبدالعليم عبدالعظيم12813

261512.57.57.5151078.51885نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةابو بكر مسلم عدلى صالح12814

231511.57.57.5151074.51867.5نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةاحمد عبدالغنى احمد حسن12815

311514810.518.51391.51856.5نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةاسماعيل محمد اسماعيل على12816

2215107.5916.51073.51656نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةاشرف بدرى فتح الباب عبدالعزيز12817

2115107.57.51510711866نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةحازم جدامى حسن عبدالعزيز12818

148557.512.51.5411565نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةحسين محمد خالد صالح12819

11.575.54.559.51.5351655نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةسامر عفت محمد شافعى12820

2916.517.59.51019.51092.51866نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةسعيد عبدالحكم سعيد سيف النصر12821

123.543.54.58229.51263نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةشوقى احمد محمد شوقى12822

3016.51710.512.5231096.51677نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةعبدالحميد عبدالعظيم فرج محمد12823

2315107.57.51510731366.5نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةعبدالعزيز سعداوى عبدالعليم عبدالعظيم12824

34.52518.51011.521.515114.51977نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةعبدالقادر جابر عبدالقادر سيف النصر12825



195.5105381.5441653نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةعبدهللا حماده عدلى صالح12826

16667.5512.51.5421776.5نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةعز الدين عصام صالح عبدهللا12827

27211010112110891756نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةعلى عبدالقوى مصرى على12828

1884.57.5512.53461756.5نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةكريم بدرى سيد عوده12829

117.5107.55.513344.51555نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةمحمد حسن منشاوى السيد12830

39271914.51327.517129.51877نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةمحمد رضى محمد احمد12831

16.57.55.57.5613.53461665نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةمحمد عاشور مصطفى شافعى12832

35.51655نصف13.5845.549.5نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةمحمد عبدالفتاح محمد الصغير احمد12833

104.562.57.5101.5321455.5نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةمحمد نصر فهمى عبدالوهاب12834

441575نصف16.54.51057.512.5نظاميسيف النصر االعداديه بمغاغةمغاغةيونس صادق عبدالحميد صادق12835

39.522.5161411.525.519122.52077.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةاحسان السيد حسب هللا محمد12836

4024.52010102016120.52086نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةاروه عبدالحميد محمد حسن12837

39.521.517.598.517.5181141986.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةاسراء فتح الباب محمد عبدالعظيم12838

33.5161713132614106.52076نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةاسماء جمعه السيد يونس12839

10745.538.52.5321275نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةاسماء حجاج حمدى توفيق12840

35.523.516.511.5920.517.5113.51656نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةاسماء محمد عبدالسالم لملوم12841

10.58.5107.5310.53.5432075نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةاشرقت جمعه ابراهيم مصطفى12842

38.51875نصف16657.53.511نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةاصاله سعيد عبدالرحمن محمد12843

36151411112210972085.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةاالء احمد عبدالعظيم احمد12844

382718.51210.522.518.5124.51756نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةاالء اسماعيل رمضان اسماعيل12845

281518.57.58.51612.5901686نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةالشيماء كمال زكى احمد12846

3525.51810.510.52117.51171986نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةامانى سليمان انور توفيق12847

402619.51091916120.51987نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةامل صافى شوبك برديس12848

24.51511.58.57.51610771586نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةانجى ابراهيم حسن محمد12849

4028.519.512.511.52419.5131.51989نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةانجى فراج محمد حسن12850

37.5251914.51327.517126199.56.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةايمان احمد محمد السيد12851

33.5138.55.5واحد12755.538.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةايمان ايمن عاطف رزق12852

18645.549.52.5401885نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةايمان طوسون طنطاوى زيدان12853

18647.5512.51.5421982.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةايه جمعه حسب هللا صالح12854

2015107.57.51510.570.5197.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةايه ربيع حمدى محمود12855

24667.53.5111.548.5197.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةايه زيان مفتاح زيدان12856

31151087.515.51081.5197.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةايه عماد صابر جابر12857

28151087.515.51078.51876.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةايه محمد عبدالمنعم عبداللطيف12858

3928.51914.51529.5191351886.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةجهاد عصام محرز محمد12859

3615.5191091916.51061875نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةحسناء عبدالمنعم صابر عبدالحميد12860



144107.5512.52.5431552نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةخلود صبحى صالح عبدالعظيم12861

3724171513.528.516.51231875نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةخلود محمد عبدالعظيم ابراهيم12862

3126.51915122715.5119187.55.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةخلود ممدوح سالم سعد هللا12863

182555102371863نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةداليا دياب عبدالرحيم جاد الرب12864

35151410.51222.517103.51875نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةداليا رمضان جالل موسي12865

203.5107.5411.54.549.51255نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةدينا محمد رجب احمد12866

2315107.57.51510731785نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةرانيا حماد فولى محمد12867

203.5107.54.5122.5481762.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةرانيا عيد جمعه ابراهيم12868

342217118.519.510.5103187.56.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةرحمه احمد عبدالغفار عبداللطيف12869

3929.52014.514.52920137.5188.58.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةرحمه رضا جمعه عبدالعظيم12870

392219.511.51223.5181221875.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةرحمه شحاته قاسم فالح12871

2715107.57.5151077167.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةرحمه عيد صابر عبدهللا12872

3315107.57.5151588186.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةروجينا حسن جابر محمود12873

73.565.549.51.527.51752.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةريهام السيد سعد السيد12874

2515107.57.51510751875.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةريهام السيد محروس السيد12875

3215199.510.5201096186.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةزكرا ابو فاخره شعبان ابو فاخره12876

4029.5201514.529.519.5138.5188.56نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةشاهيناز جمال عبدالرازق كامل12877

2715107.57.5151077187.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةشهد عاطف حميده ميهوب12878

2815117.57.5151079187.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةشهيناز رشاد نجاح عبدهللا12879

36197.53.5واحد14377.53.511نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةشيماء سعيد عبدالسالم محمود12880

2015107.57.5151070197.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةشيماء صبرى خليفه سالمه12881

2015107.57.51510701985نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةضحى فتحى محمد محمود12882

38292014152919.5135.51986.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعلياء السيد جمعه عبدهللا12883

206.56549344.51573.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةغاده جمعه عبدهللا عبدالحميد12884

2515107.57.51510751675نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةغاده رجب شعبان عبدالعاطى12885

3115107.57.5151081187.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةفاطمه عبدالرحمن كامل عبدالجواد12886

311510107171083187.55.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةفاطمه هشام مصطفى ابوفاخره12887

17277.54.5121.539.51675.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةكرستينا فؤاد شكرى زكى12888

3921.5147.57.51514103.51855.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةلؤا مجدى عبدالجواد عبدالهادى12889

3615107.57.51510861675نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةماريان صموئيل فهيم يعقوب12890

3615121051511.589.5157.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمرزوقه عاطف عبدالسالم مهدى12891

3726.52013.514.52816127.51875.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمروه رجب على عثمان12892

3819.52013.512.52617.51211876.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمريم على جبالى ابراهيم12893

4027201414.528.517132.51876نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمريم قياتى سعد ذكى12894

25.51252نصف54.52.57واحد12نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمريم يونان اسحق ابراهيم12895



281510881610.579.51875نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةملك رجب عبدالحميد محمد12896

3926201213.525.516126.51878.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةملك محمد عبدالجواد مسعود12897

3415107.57.51510841875نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمنه هللا عبدالعظيم محمد ابراهيم12898

16547.5411.51.5381275نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمنه رضا احمد السيد12899

13745.549.5235.5167.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمى عامر حجازى عشري12900

3146.55نصف126354.59.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمى فتحى جابر محمود12901

29.595.55صفر9.5825510نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةناريمان حمدى راضى محمد12902

24.575.55واحد7.56.5243.57.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةندى عربى على محمد12903

3518.5117.58.5161090.52075نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةنرمين مالك عبدالشهيد باسيلى12904

3918.5161010.520.513107147.56نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةنشوان رفعت سالم محمد12905

20.515137.57.5151073.51275نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةنعمه شعبان جمعه حسن12906

4030201514.529.519.51391977نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةنهى جمال شلقامى ابراهيم12907

403020151530201401977نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةنورهان خلف جمعه عبدالعظيم12908

35.522.51610102012106156.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةنورهان عادل محمد ابراهيم12909

23.51175واحد5.572538نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةهاجر خالد فهمى محمد12910

37.5301813.51427.516129167.56نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةهاجر رمضان محمد عبدالوهاب12911

2015139.57.51710752075نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةهاجر عرفه رمضان اسماعيل12912

251173.5صفر5.5644.559.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةهاله فرج حسب هللا صالح12913

34.5162010.511.52217109.51875.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةهدير جابر رجب يونس12914

33.515129.59.51912.592196.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةهديه محمد رمضان محمد12915

156.555492.5381172.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةهناء شعبان شوقى احمد12916

47.51275واحد189104.559.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةهند الحسينى عبدالرازق كامل12917

188456112431275نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةهيام رمضان عبدالرازق احمد12918

3015107.58.5161081187.55.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةياسمين رمضان قرنى حسن12919

3619.51011122312.5101207.58نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةياسمين محمد غالب خالد12920

2515107.57.5151075137.57نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةابراهيم سعيد ابراهيم مصطفي12921

2015107.58.51610711478نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةابراهيم كمال شعبان مرسي12922

9.51534.55.510340.5127.58نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةاحمد السيد محمد عبداللطيف12923

31191412132516105187.58.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةاحمد رضا محمد زكى12924

24.563.55واحد75.52549نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةاحمد سعيد عبدالمنعم احمد12925

491565.5واحد151564.57.512نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةاحمد عاشور عبدالعظيم عزوز12926

27686.5نصف5.55.537.5512.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةاحمد عبدالناصر ابراهيم احمد12927

24.515107.57.5151074.5157.56.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةاحمد عماد عبدالعظيم ابراهيم12928

41.51265نصف131534.55.510نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةاسالم رجب احمد على12929

9.51554.54.59341.5127.55.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةاسالم محمد طنطاوى زيدان12930



14857.5512.5443.5127.56نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةاشرف رفعت رجب محمد12931

3115.51087.515.510821276نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةالسيد خالد السيد على12932

197104.54.592.547.51276.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةانس ماهر كامل عبدالعظيم12933

2985.55صفر6.5747.5411.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةايمن جمال بدوى عبدالجيد12934

47.51377نصف181527.54.512نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةايمن عمر على عبدالعظيم12935

441287.5نصف17867.5512.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةايمن عيد شحاته على12936

18.5947.57.5152.5491555نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةباسم احمد رجب احمد12937

3017107.57.51510821577نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةبسام محمد جالل موسي12938

7.5825.549.53301256نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةبشير خميس عويس عبدالسالم12939

3020187.57.51516.599.51587.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةبالل ابوالفتوح انور جابر12940

17845صفر2.54253.58.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةبالل خالد فيصل غالب12941

32845نصف9.5927.53.511نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةثابت منير ثابت زكى12942

21.51175.5صفر47.525.52.58نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةجمال غنيمه عبدالدايم محمد12943

27.5106.55نصف8.5734.548.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةحازم احمد حامد محمد12944

15333صفر3.52.56واحد53نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةحازم فراج حسنى كيالنى12945

2515107.57.51510751175نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةحسن احمد عيد حسن12946

16.56.567.5512.53.545956.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةحسين اشرف رجب محمد12947

11.51537.53.511242.5875.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةحسين خميس حسين ذكى12948

25.5555.5نصف4637.54.512نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةحمزه محمد رجب محمد12949

271153.5واحد6.56.527.53.511نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةرامز رمضان مكرم شاكر12950

29.5113.55واحد5.5410549نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةرضا ناجح ثابت يوسف12951

35.51035نصف75.5107.5512.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةرمضان جمعه عبدالحميد احمد12952

281155واحد6.5447.5512.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةرومانى عماد فانوس حزين12953

281255صفر8.55.55.553.58.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةسامح روفائيل عطا شفيق12954

21112.52.5صفر435.544.58.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةشهاب دياب عبدالرحيم جاد الرب12955

27.515107.57.5151077.5165.56نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةصالح ادهم عبدالقوى ابراهيم12956

2815107.57.5151583155.55.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةطارق احمد رجب محمد12957

146.5107.54.5122.545113.56نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةطارق محمد عبدهللا عبدالحليم12958

24.51512.57.57.51510771655.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعادل حامد حسين محمد12959

22544واحد5.564.559.5غنظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعامر حمدى عبدالعظيم ابراهيم12960

2615107.57.51510761475نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعبدالرحمن الريدى محمد الريدى12961

2115107.57.51510711375نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعبدالرحمن حامد حسين محمد12962

21.515107.57.5151071.51175نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعبدالرحمن ربيع احمد علي12963

28.51513.57.57.51510821655نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعبدالرحمن سعداوى عبدالمولى سعداوي12964

29955واحد124.52.54.54.59نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعبدالرحمن عبدالحميد حسن جابر12965



2582.52صفر93.5354.59.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعبدالرحمن على صابر عبدالمنعم12966

421053.5نصف155.567.57.515نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد احمد نصر12967

2415107.57.51510741055نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمود جمعه عبدالقادر12968

32.592.53صفر11.553.557.512.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعبدالقوى شعبان عبدالقوى ابراهيم12969

27.5102.53صفر7.555.554.59.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعبدهللا احمد السيد زكى12970

واحدنصف102صفر1.51.5صفر1.552نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعبدهللا احمد نجاح عبدهللا12971

2015107.57.51510701055نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعبدهللا جمال فرغلى محمد12972

25.515107.57.5151075.51565نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعبدهللا عيد عبدالعظيم على12973

25.515107.57.5151075.5136.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعبدهللا مصطفى سعد رجب12974

26.51053صفر744.55.55.511نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعبدالمسيح وهبه ناشد ميخائيل12975

36455نصف117.565.55.511نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعبدالمهيمن عبدالرحمن شحاته سليمان12976

44.5652.5نصف16.59657.512.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعالء احمد صابر عبدالوهاب12977

20.561054.59.52.548.5123.53نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعالء جمال محمد على12978

3115119.5817.51488.5176.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةعلى احمد انور جابر12979

36.51535واحد96.5105510نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةفوزى ميالد فوزى ابراهيم12980

2927.52013.513.52715118.5177.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةكيرلس ميالد عزمى عطيه12981

1533.53.5صفر1.53.52448نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمؤمن خالد سعد ذكى12982

2041.53.5صفر3.54.52.545.59.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمؤمن صبرى محمد اسماعيل12983

6086.55صفر2015107.57.515نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةماجد فتحى جابر محمود12984

14.523.51.5صفر23واحد623.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمازن جمعه ابراهيم مصطفى12985

3927.52014.51529.5191351755.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمحمد احمد ابراهيم احمد12986

38.529.52014.514.529201371765.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمحمد احمد محمد عبدالعظيم12987

3929.52014.51529.5201381455نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمحمد اسامه محمد احمد12988

38.529.52014.51529.518.5136186.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمحمد السيد عبدالغفار عبداللطيف12989

21.52110119201082.51065نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمحمد جمعه مصطفى حسن12990

10.5364.57.5121.53373.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمحمد حسن محمد عبدالغني12991

42.5755واحد8.5155.557.512.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمحمد سمير عبدالرازق احمد12992

17.5422صفر5.56.5واحدواحد55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمحمد شعبان عبدالرحيم عبدالجيد12993

20151110.51020.51076.51355نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمحمد عطيه عبدالستار علي12994

3928.52014152920136.51965نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمحمد عالء مصطفى احمد12995

31.526.515.51310.523.515.5112.51975نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمحمد نجاح عبدالواحد ابوبكر12996

2015107.57.51510701065نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمحمد نور محمد عبدالسالم12997

20151098.517.51072.51455.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمحمود ابراهيم نصر كيالني12998

35.5435صفر11.55104.54.59نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمحمود احمد صابر عبدالوهاب12999

27.521157.57.5151189.51355نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمحمود رجب عكوش محمد13000



2515107.57.5151075105.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمحمود طه محمد عبدالوهاب13001

20151087.515.51070.51555نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمدحت اشرف مدحت محمد13002

3817.5168.58.51714.5103165.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمصطفى جمال محمد كامل13003

3.55واحد3.59.554.57.5121.531.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمصطفى رمضان عبدالحكيم احمد13004

4025.52014.51428.518132176.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمصطفى رمضان مصطفى احمد13005

2016.5137.5916.51682146.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمصطفى محمود حسن حسانين13006

20.515177.57.5151582.51275نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةمنتصر عبدالهادى حاتم عبدالهادى13007

3115107.57.5151081127.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةنادر خليفه محمد سعد13008

3215129.51120.516.596118.55نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةهادى منتصر محمود احمد قضب13009

2015108.57.51610711475نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةهالل رمضان كريم عبدالحميد13010

17.5105.52نصف34.52.57واحد6نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةياسين محمد صدقى عبدالجواد13011

30.515117.57.5151283.51075نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةيوسف حسين عبدالرحمن محمد13012

2015107.57.51510.570.51265نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةيوسف سامى مسعد ثابت13013

31161611.51122.514.51001365.5نظاميكفر المداور االعداديهمغاغةيوسف عماد شعبان عبدالعزيز13014

29.515107.57.5151079.5137.55نظاميبطران االعداديهمغاغةاحالم على محمد عبدالعزيز13015

20.57.547.57.5151.548.51052.5نظاميبطران االعداديهمغاغةاسراء محمود عطيه فتح الباب13016

2716.5101312.525.515.594.51465نظاميبطران االعداديهمغاغةاسماء رمضان ابراهيم محمد13017

1115457.512.54.547115.52نظاميبطران االعداديهمغاغةامانى حجاج حامد احمد13018

4.57.5337.510.54.530461.5نظاميبطران االعداديهمغاغةاميره جمال محمد سعد13019

2015107.57.5151070146.55نظاميبطران االعداديهمغاغةاميره فراج سيف السيد13020

49145.53.5واحد191545.54.510نظاميبطران االعداديهمغاغةايه سعداوى جابر عبداللطيف13021

41.5752.5واحد13.59.557.5512.5نظاميبطران االعداديهمغاغةايه قطب كامل عبدالرازق13022

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميبطران االعداديهمغاغةايه منصور عطيه عبدالونيس13023

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميبطران االعداديهمغاغةدعاء كامل ابراهيم احمد13024

371272.5نصف13.5945510نظاميبطران االعداديهمغاغةرحمه عقيله رشدى عبدالحميد13025

27952.5صفر5844.55.510نظاميبطران االعداديهمغاغةرحمه عيد ابراهيم على13026

3785.53.5واحد12.58357.512.5نظاميبطران االعداديهمغاغةرقيه السيد شعبان محمد13027

42.595.52.5صفر121525.5813.5نظاميبطران االعداديهمغاغةروضه جمعه عبدالمنعم محمد13028

631052واحد2215107.57.515نظاميبطران االعداديهمغاغةريهام عرفه عبدهللا حافظ13029

28.5533نصف10.5525.5510.5نظاميبطران االعداديهمغاغةساره عزت معبدعلى13030

34115.52.5واحد11.59.525510نظاميبطران االعداديهمغاغةسالمه ابراهيم شلقامى عبدالهادى13031

451262.5نصف151545.5510.5نظاميبطران االعداديهمغاغةسهام صالح حماد صالح13032

2415107.57.51510741365نظاميبطران االعداديهمغاغةسهيله يونس عبدالعال طلب13033

2015107.57.51510701055.5نظاميبطران االعداديهمغاغةشاهنده تميم ادهس على13034

38.545.53نصف111525510نظاميبطران االعداديهمغاغةشروق الحسينى راضى جاد13035



27.5532صفر9.554549نظاميبطران االعداديهمغاغةشروق محمد حمدى عبدالقوى13036

2853.52صفر78.5354.59.5نظاميبطران االعداديهمغاغةشرين صبحى فايز عبدالوهاب13037

3875.52واحد12.59.555510نظاميبطران االعداديهمغاغةشيماء احمد انور مفتاح13038

2015107.57.5151070136.55نظاميبطران االعداديهمغاغةشيماء عبدالسالم محمد سعد13039

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميبطران االعداديهمغاغةصفاء شعيب صالح عبدالستار13040

22.515107.57.5151072.5107.55نظاميبطران االعداديهمغاغةصفيه رمضان بهيدل عبدالسالم13041

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميبطران االعداديهمغاغةغاده رجب سليمان عبدالرازق13042

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميبطران االعداديهمغاغةغاده عبدالموجود محمد عبدالسالم13043

26.515108.57.51610.578135.55نظاميبطران االعداديهمغاغةفاطمه محمود عمار السيد13044

20151097.516.51071.51265نظاميبطران االعداديهمغاغةفرحه نادى جمعه محروس13045

2015101212.524.51079.5106.55نظاميبطران االعداديهمغاغةمروه صالح حسن صالح13046

25116.51.5واحد852549نظاميبطران االعداديهمغاغةملك خميس احمد فرج13047

168.557.5512.5244865نظاميبطران االعداديهمغاغةمنى ناجح احمد عثمان13048

واحد22.575واحد7.58نصف56.52نظاميبطران االعداديهمغاغةمياده اشرف على عبدالشافى13049

48146.55.5نصف14.51537.57.515نظاميبطران االعداديهمغاغةندا اشرف عبدالنبى عبدالعاطى13050

271052.5صفر5.59354.59.5نظاميبطران االعداديهمغاغةنعمه مبروك صالح غرباوى13051

38.51152.5نصف13.58.535.57.513نظاميبطران االعداديهمغاغةياسمين احمد السيد احمد13052

43135.52.5واحد13.5947.5815.5نظاميبطران االعداديهمغاغةاحمد عبدالصمد حيدر طلب13053

35.5852.5نصف12.57.525.57.513نظاميبطران االعداديهمغاغةاحمد محمد معبدعلى13054

2015108.57.5161071127.55نظاميبطران االعداديهمغاغةاسالم عبدالسالم جمعه محمد13055

2015107.57.51510701465نظاميبطران االعداديهمغاغةبدر الدين المعتصم عويضه سعد13056

2015107.57.51510701555نظاميبطران االعداديهمغاغةبشار عطيه عبدالسالم عطيه13057

3265.52.5نصف41543.558.5نظاميبطران االعداديهمغاغةتامر فراج حسن احمد13058

49.51062.5نصف15.5153.57.57.515نظاميبطران االعداديهمغاغةحازم السيد صالح عبدالنعيم13059

2015107.57.51510701055نظاميبطران االعداديهمغاغةحازم عبدالحميد عبدالرحمن عبدالحميد13060

23161087.515.51074.51366نظاميبطران االعداديهمغاغةحسام شعبان فكرى معوض13061

9.561.55.55.511230555.5نظاميبطران االعداديهمغاغةحسام عادل عبدالونيس فرجانى13062

9.51.52.57.54.5122.528956نظاميبطران االعداديهمغاغةحماده هاشم ابو سمره على13063

26825صفر5.57.513واحد5.56.5نظاميبطران االعداديهمغاغةسليمان حجاج كامل رمضان13064

1982.56نصف6.541.54.526.5نظاميبطران االعداديهمغاغةعامر بشير خليفه عبدالقادر13065

17.5741.523.51.533.51656نظاميبطران االعداديهمغاغةعبدالرحمن نور تونى عبدالوهاب13066

151155نصف541.52.51.54نظاميبطران االعداديهمغاغةعبدالسالم صابر مهنى احمد13067

11624.559.51.530556نظاميبطران االعداديهمغاغةعبدالغنى محمد سيف السيد13068

1081.53.55.59230.5556نظاميبطران االعداديهمغاغةعبدالكريم عاشور طه عبدالسالم13069

3215107.57.51510821756.5نظاميبطران االعداديهمغاغةعبدهللا صالح مصرى شاهين13070



33.56.52.528.5955.5واحد108.5نظاميبطران االعداديهمغاغةعبدهللا فرج معتمد عبدالسالم13071

21555نصف4.56.51.5448نظاميبطران االعداديهمغاغةعبدالمجيد سالم عبدالمجيد عبدالهادى13072

1973.55واحد6.541.51.54.56نظاميبطران االعداديهمغاغةعبدالهادى سليمان عبدالهادى مفتاح13073

2015.5107.5815.510711657نظاميبطران االعداديهمغاغةفؤاد سامى فؤاد ذكى13074

20755نصف3.57.531.545.5نظاميبطران االعداديهمغاغةفرجانى حجاج فرجانى عبدالونيس13075

2883.53.5واحد761.557.512.5نظاميبطران االعداديهمغاغةكريم ادهم ادهس على13076

29.517.5109.5918.511.5871156نظاميبطران االعداديهمغاغةمحمد صالح حسن صالح13077

341515.510.57.5181294.51556نظاميبطران االعداديهمغاغةمحمد عارف على بطران13078

206.5657.512.52471556نظاميبطران االعداديهمغاغةنادر السيد تونى عبدالوهاب13079

23.515107.57.5151073.51066نظاميبطران االعداديهمغاغةهشام صبحى فايز عبدالوهاب13080

36.527.518.513.514.52816.51271765.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاسراء فرحات على عبدالعظيم13081

37.526201111.522.5171231875نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاسماء ابراهيم راضى عبدهللا13082

30.525.515.5881612.5100175.55نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاسماء انور سعد عبدالرحمن13083

37.52017.513122518.5118.5196.55نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاشرقت خالد محمد السعدى على13084

3926.51811.51425.517.5126.5185.55نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاالء حسن غريانى محمد13085

44105.55واحد106.511.57.57.515نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاالء عبدالوارث حسن عبدالسالم13086

25.5752صفر9.524.554.59.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةامنه جمعه شافعى حسن13087

16852.5صفر3.54233.56.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاميره حسين حسن على13088

24103.53صفر7.5525.549.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاميره رجب شحاته حسين13089

4025.518.51214.526.515125.51655.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاميره عاشور جمعه صادق13090

واحد30.585نصف5.56.557.55.513نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةايمان عبدالشافى محمد عبدالجيد13091

31.5151311.513.52513.598125.55نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةايناس عطيه عبدالحميد احمد13092

واحد664.57.57.5151041.587نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةايه حسن ذكى على13093

29.515107.57.5151079.51465نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةايه خالد ابوغنيمه محمد13094

96.56.585.513.5439.51052نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةايه رضا محمد على13095

26.525.52013.514.52820120195.55نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةايه رمضان ماهر مهنى13096

3015107.5815.511.5821565نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةايه عزت عبدالوهاب عبدالجيد13097

341510.57.51017.51491175.55نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةايه على عبدالحفيظ عبدالرحمن13098

4.576.57.57.5153361551.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةايه فرج السيد خليفه13099

2016107.58.51610721665نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةايه لملوم ثابت محمد13100

17.5555صفر5.542426نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةبسمه ابراهيم صابر سالم13101

85.524.54.591.526485نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةبسمه رمضان على مرزوق13102

38.51065واحد8155.5639نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةتقوى عمر عبدالمحسن عبدالغنى13103

372115.514142820121.52076نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةحسناء حسن عبدالحليم ابراهيم13104

36.516.5141314.527.516.51111975نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةحسنيه ضرار محمود عبدالحليم13105



6.595.55.55.5112341475نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةحنان خميس فريد عبدالعظيم13106

2015107.57.51510701466نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةحنان عاشور فتحى عبدالحميد13107

37.524171514.529.518.5126.51776نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةحنان ياسر محمد محمد13108

3224201514.529.517122.51986نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةخلود خلف اسماعيل صالح13109

32.5666نصف7.59.55.53.569.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةداليا شحات محمد عبدالعظيم13110

20.51075نصف4.57332.55.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةداليا نصر الدين على محمد13111

32.51511.57.5916.51186.51595.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةدعاء اشرف ناجى محمد13112

39.5241614.513.52820127.51987نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةدعاء رضا شعبان يوسف13113

2015107.57.51510701286نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةدعاء عماد ناجى محمد13114

2015107.57.51513731086نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةدعاء محمد مؤمن محمد13115

653.57.55.5134.532465نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةدنيا اشرف رجب حسن13116

10.54107.57.5153.5431165نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةدنيا عبدالنبى قرنى عبدالرحمن13117

595.57.55.5131.534475نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةرحاب احمد اسماعيل احمد13118

11154.57.56.5142.5471575نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةرحاب رضوان عبدالحميد على13119

32.51513.597.516.51592.51785نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةروان على عبدالباسط عبدالمجيد13120

3622.514.51414.528.519.51211986نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةساره سعد جمعه احمد13121

2015108.510.51910741265نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةساره عليوه صالح عبدالحفيظ13122

393018.515153019.51371986نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةسحر احمد على السيد13123

21.515107.57.5151071.51096نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةسلوى مصطفى سعد عبدالحميد13124

208.5104.559.51.549.51085نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةسوسن نور الدين عبدالحميد محمد13125

2015107.57.51510701765نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةشاهنده هانى ابراهيم حسن13126

32.51514.587.515.515.5931586.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةشهد بركات حمدى عبدهللا13127

2017.5107.57.5151072.51085.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةشهد شعبان ابوغنيمه محمد13128

7.5443.558.52.526.51356نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةشهد محمد مبارك على13129

32.515147.57.5151086.51785.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةشيرين عبدالمنعم على حسن13130

431466.5نصف2074.53.57.511نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةشيماء رجب ماضى عبدالعظيم13131

372715.51014.524.516.5120.51666نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةشيماء رفعت جسن السيد13132

6.51523.52.562.5321156نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةشيماء محمد محمود عبدالغنى13133

277.566.5واحد3.574.57.53.511نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعزه صالح عباس صالح13134

3224.5179.511.52115.51101978نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعزيزه نصر جهمى اسماعيل13135

56واحد5.5152.54.57.512439نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعال خميس سعد محمود13136

3928.51915153015.51321856نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعال محمد عبدالوهاب عبدالسالم13137

34.515.516.512142610102.51756نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعلياء محمد احمد عبدالسالم13138

1115554.59.5242.5776نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعلياء محمد عبدهللا قرشى13139

23.51510.510.511.52213.584.51496نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه الزهراء سعد جمعه احمد13140



20556صفر44.52.53.55.59نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه هانى سالم صابر13141

27.51177نصف793.543.57.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةفرحه محمود خلف ابراهيم13142

33.515107.5916.510851296نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةفوزيه جادالحق على عبدالعظيم13143

675.545.59.5230875نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةكرم شعبان دسوقى عبدالخليم13144

8154.53.569.53401196نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةلمياء حنفى محمد السيد13145

2015107.57.51510701087نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمروه شعبان على احمد13146

3725.5171314.527.519126199.58نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمروه عمر سعد عبدالرحيم13147

29.515129112013.5901395نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمريم محمد احمد محمد13148

29.52213.51213.525.514.51051596.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمنه هللا حسين محمد عبداللطيف13149

342515.51214.526.512.5113.51597.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمنه محمد شعبان محمد13150

34221611.514.526181161875.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةناديه رمضان كمال محمد13151

382819.513.51427.5181311585.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةناهد ربيع حسن محمد13152

26.5275واحد64357.512.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةنجالء فتحى حسنى محمد13153

3624.519.513.51528.520128.51575نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةنجالء فتحى على عبدالعظيم13154

392819.514152919134.51977نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةنجوى خميس عبدالحميد مصطفى13155

40302014.51529.520139.51989نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةنورهللا جمال على عبدالعظيم13156

غغصفر0غصفرغغغغغنظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةنوره مخلوف صبرى شحاته13157

815105.57.5131.547.51275نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةنورهان نجاح محمد حسن13158

2023.513.57.5916.51083.51175نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةهاجر حسن محمد عبدالحليم13159

2019128.5917.51078.51476نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةهاجر على نجدى محمد13160

12810.577.514.53481476نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةهاجر محمود محمد محمد13161

2015107.51017.51072.51176نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةهاجر منصور فولى عبدالعظيم13162

361916.511.513.52518114.51877نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةهدير ضاحى عبدالعزيز محمد13163

2015107.57.51510701265نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةوفاء سالم حسن محمد13164

2015107.57.51510701375نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةوالء خالد سعد محمد13165

201510.57.58.5161172.51275نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةوالء عبدالرحيم محمد حسن13166

201513.57.57.5151073.51665نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةوالء هشام على عبدالوهاب13167

87104.57.512542875نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةياسمين محمد دسوقى عبدالحليم13168

33152011.51223.520111.51975نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةياسمين نصار عبدالمحسن حسن13169

7811.567.513.52.542.5775.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم رزق ابراهيم عبدالعظيم13170

غغصفر0غصفرغغغغغنظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم عماد محمد على13171

19.5865صفر4724.526.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد ابراهيم شلقامى حسن13172

3518.52012112319115.51867نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد خالد محمد محمد13173

281515.5811.519.513911265نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد ربيع محمد حسن13174

841257.512.53.5401355نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد رجب فرغلى السيد13175



55واحد24.5واحد64553.58.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد شعبان ابراهيم عبدالوهاب13176

2815107.57.51510781365نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد عاطف حامد ابوالحسن13177

945.551.56.53281265نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد عبداللطيف طلبه عبداللطيف13178

322115.51414.528.5171141465.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد عزت احمد عبدالحافظ13179

2015107.57.51510701066نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد فواز محمد عبدالوهاب13180

2015107.57.51510701065نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد سعد مصباح13181

2115107.57.51510711165نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد مكرم السيد محمد13182

65صفر35صفر206.51.54.52.57نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد هشام شارود حسن13183

2115108.57.51610721055نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاسالم حسن محمود على13184

35.5366واحد1093102.512.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاسالم شعبان صبرى خليفه13185

13153.552.57.51.540.51075نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاسالم عزام ابوغنيمه محمد13186

141547.52.5101.544.5775.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةاسماعيل محمد اسماعيل صالح13187

2715107.57.51510771365نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةالحسين سعد شحاته عبدالعظيم13188

24.51055واحد84.52639نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةالسيد على السيد مهدى13189

26755صفر78.525.538.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةباسم محمد محمود عبدالغنى13190

55واحد27.5صفر792.5549نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةبدرى مدحت فاروق حسين13191

55واحد17.5صفر5224.548.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةبركات شحاته فهمى احمد13192

321514.511.512.52415.51011365نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةتوفيق عبدالنبى توفيق محمد13193

25655صفر7825.52.58نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةحسام حسين كيالنى حسن13194

23.5875نصف83.52.56.52.59نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةحسن ابوالدهب على السيد13195

147.53.584121.538.51355نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةحسن مصطفى عمر حسن13196

30.5755واحد106.53.57.529.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةحمدى محمد حمدى عيسى13197

17.5855صفر5.53.59واحد34.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةخالد محمد عبدالشافى عبدالحافظ13198

19525صفر37.51.5527نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةربيع حسن شافعى حسن13199

16555واحد232448نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةرضا عزت عبدالجواد احمد13200

26783نصف563.53.57.511نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةرضا محمد نجيب محمد13201

28482.5نصف9555.538.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةرمضان رضا ذكى محسب13202

2615107.57.5151076127.56.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةزياد ماهر عبدالرحمن مصباح13203

16.5472.5صفر3.52.56نصف55نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةشريف محمد محمود جالل13204

واحد3696صفر9152.57.529.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةطارق محمود محمد على13205

25.555.55.5صفر7637.529.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعبدالحميد عربى عبدالحميد عبدالمقصود13206

32151087.515.51082.51475.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن سعيد السيد جادهللا13207

3115139.58.51810871875نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن عبدالناصر سعد زكى13208

2015118.57.5161072107.55نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن مصباح سعد مصباح13209

8.51.523117.53.5واحد7337.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعبدالعزيز احمد عبدالعزيز ابراهيم13210



20151087.515.51070.51175نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعبدالعظيم شعبان عبدالعظيم على13211

3015107.57.51510.580.5117.55نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا اشرف شلبى صابر13212

11327.57.5151.532.5974نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا رجب محمد بحر13213

2415108.5917.51076.5117.55نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا شعبان جمعه عبدالرازق13214

362018.51513.528.5181211975.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا شعبان محمد محمد13215

201510.587.515.510711575نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا عبدالناصر فتح هللا اسماعيل13216

341716.513.511.52516108.51675.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا عبدالنبى توفيق محمد13217

9155.57.57.5151.54647.53نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعلى عاشور شحاته احمد13218

28.557.53واحد114534.57.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعلى عبدالعال عباس محمود13219

27.577.52.5صفر9447.5310.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعمرو احمد على صالحين13220

301510117.518.51083.51875.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعمرو عطيه عبدالحفيظ على13221

81.5271272نصف1133.57.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعيد صبرى عيد على13222

10452صفر2.5نصف331.52نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعيد عبدالرحيم رشدى راشد13223

23253.5صفر3.53.57واحد15صفرنظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةفارس محمد السيد مهدى13224

38.537.53نصف9152.57.5411.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةقذافى نبيل عدلى عطيه13225

341918.51111.522.5161101685نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد ابراهيم راضى عبدهللا13226

20151097.516.51071.5107.55نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد احمد سعد محمد13227

31151010.5818.51084.51285.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد احمد محمد نجيب13228

15.51083واحد92.511.5صفر3غنظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد اسلمان زكى محسب13229

39282015153019.5136.5177.55.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد جمعه محمد ذكى13230

35.51173نصف11152437نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد حجاج عشماوى عبدالباسط13231

31854.5صفر448صفر815نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد حسن عبدالحليم ابراهيم13232

71547.54.5121.539.5893نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد حسن محمد حسن13233

2015107.57.51510701295نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد حسن محمد محمد13234

715107.57.5152.549.5127.52.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد حماده نجاتى محمد13235

44772.5واحد11154.584.512.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد خالد محمد محمود13236

20151087.515.51070.51055نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد رضاء جمعه عبدالسالم13237

73.5واحد23واحد943.541.55.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد شعبان محمد عبدالحميد13238

2015101292110761275نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد صالحين عاشور صالحين13239

38302015153018136187.55.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد صفوت احمد عبدالحافظ13240

2415101492310821075نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد عبدالكريم محمد بحر13241

29151111.51324.511.5911575.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد عزام عبدهللا بركات13242

2044.58.5816.52471474نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد عزت عبدالرحيم فتح الباب13243

2015101181910741275نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد عالء عزت محمد13244

23.595.52.5نصف27.55.513واحد7نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد فتحى عبدالحميد محمد13245



2915131112.523.51090.51575.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد كامل محمد كامل13246

3322158.51018.513.51021575.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد كمال صابر زكى13247

2315107.57.51515.578.51976.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد مؤمن محمد محمد13248

392719.515153020135.5197.57نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد ممدوح عبدالعظيم منصور13249

2015109.5817.51072.51275.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد نجاح محمود اسماعيل13250

111549.57.5172.549.5105.54نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد نصر رمضان حسن13251

32.5753.5واحد94387.515.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود حسن محمد حسن13252

2015108.57.51610711075نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود رجب عبدالنبى عبدالنعيم13253

91538.55.5141.542.51055.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود سعد صبرى خليفه13254

4277.53.5صفر915112.54.57نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود عاطف عبدالعظيم محمد13255

392917.513.51528.518132187.56.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود محمد عبدالوهاب سليمان13256

321515121325141011676.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود محمد محمود اسماعيل13257

31474.5صفر38102.57.510نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود مختار عبدالمنعم عبدالحافظ13258

201514.57.57.5151074.51376.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمختار اشرف وحيد سليمان13259

22.515179.514.5241795.5167.57نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى ادهم احمد على13260

35.52319.51314.527.519.5125167.56.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى سعيد حسن احمد13261

2015107.57.51510701576نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى مجدى صالح عبدالحفيظ13262

8.54103.558.54.535.5975نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمصعب نجيب محمد حسانين13263

39302015153020139187.56.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةوائل ابراهيم ابوبكر دكرورى13264

33.52017.51113.524.519114.51875.5نظامياطنيه االعداديه المشتركهمغاغةيوسف محمد حسن محمد13265

30.51517.511132414.5101.51577نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاسراء رمضان بكرى محمد13266

3828191213.525.515.51261976نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاسراء عزيز طايع عبدالغنى13267

12.5910358342.587.56نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاسراء عيد بحر جابر13268

22.515107.57.5151072.51076نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاسراء محمد ممدوح خليفه13269

31.52417.59.511.52115109187.55.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاسماء صبحى محمد عبدالحميد13270

38.52919.5141428181331677.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاسماء حافظ محمد نجيب13271

27.51510.57.57.51510781877.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاسماء محمد حلمى محمد13272

2015107.57.51510701076نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاسماء محمود رجب حسن13273

471175نصف22510.5459نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةامانى خلف جمال السيد13274

24151187.515.51075.51175نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةامل مصطفى صالح ابراهيم13275

211510.57.57.5151071.51575نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةامنيه عالء الدين محمد جمعه13276

30.51516.59.5716.510.5891978نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةامنيه على كامل على13277

29.515117.57.5151080.51975نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةامنيه على محمد عبدهللا13278

47127.54واحد208104.53.58نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاميره سعيد رجب على13279

54.5117.55صفر2015104.559.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةايمان جمال صديق ابراهيم13280



3615147.5815.51090.5187.56.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةايمان عاشور رجب شعبان13281

47.51175.5واحد2061046.510.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةايمان مبروك السيد محمد13282

2015107.57.51510701265نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةايه انور سعيد محمد13283

32.5653صفر105104.537.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةايه جمعه منسى السيد13284

2015107.57.51510701455نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةايه رمضان سيد احمد13285

2015117.57.51510711475نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةايه شعبان ابراهيم محمد13286

2015117.57.51510711576نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةايه عزت محمد عبدالوهاب13287

402619151530191341976نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةايه محمد جاب هللا عبود13288

32.51513.57.57.51510862076.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةايه معوض محرز عبدالغنى13289

321513.589.517.516.594.51977.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةايه وليد حمدى يوسف13290

332214.57.57.5151195.52077نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةبسمله خلف محمد محمد13291

46.51175.5نصف20710549نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةبسمه عادل صالح عثمان13292

2015127.57.51510721275نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةتهانى رمضان رشدى راشد13293

331155نصف8.5810336نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةحمديه صالح رجب على13294

31117.55نصف1141032.55.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةحنان خالد رمضان محمد13295

20.5510.554.59.51.5471175نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةخديجه احمد السيد محمد13296

38.52218.511.58.52011.5110.51875نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةدعاء توفيق عبدالوهاب محمد13297

22.515117.57.5151073.5157.55نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةدنيا ابوالليل عبدالرحمن احمد13298

41.51173.5نصف205104.51.56نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةدنيا محمد ابراهيم حسن13299

49.51475.5نصف21.5712.54.53.58نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةرانيا حسين محمد حسين13300

2015157.57.51510751676.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةرانيا راضى قرنى احمد13301

22.515137.57.5151075.51776.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةرانيا رضا شعبان عبدالجواد13302

83105.55.511234975نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةرانيا محمد ابراهيم حسن13303

21.51512.57.57.51510741676نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةرحاب رمضان محمد حسين13304

371513.57.5815.510.591.51876نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةرحاب عاشور ابراهيم بحر13305

38.523.51691019121091976نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةرحمه حجاج ابراهيم خميس13306

164103.536.5238.51756نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةزينب مجدى سالمه عبدالحليم13307

291511.57.57.5151080.51877نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةسمر حامد ابراهيم احمد13308

2815127.57.5151080187.57.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةسهام اشرف محروس عبدالعظيم13309

31.51517.58.5917.51798.5167.57نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةشروق ابراهيم مصطفى لطفى ابراهيم13310

2115157.57.51510761677نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةشرين عبدالجواد زكى عبدالمجيد13311

34.51514.58.5816.51090.51977نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةشهد احمد غالب محى الدين13312

206.511.545.59.5249.51557نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةشهد اشرف عايد عبدالخالق13313

12459244.51577واحد20.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةشهد عاشور احمد موسى13314

114102.54.571.533.5856.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةشهد محمد بحر جابر13315



25.515167.57.5151283.51777نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةشهد محمد حسن محمد13316

35.5241910.51323.5161181878نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةشيماء احمد صالح احمد13317

31.51517811.519.513961867.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةشيماء احمد على سليمان13318

33.52417.514132717.5119.51657نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةشيماء سعد احمد ابو العال13319

26.515137.57.5151079.51877.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةشيماء محمد خميس محمد13320

2015127.57.51510721476.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةشيماء مصطفى عبدالحميد محمد13321

201512.57.57.5151072.51555.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةصباح اسماعيل محمد احمد13322

11.54104.548.510441375.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعلياء رضا قرنى عبدالرحمن13323

1021047.511.55.5391375.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةفاطمه خليفه على السيد13324

261514.59.51019.512.587.51777نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةفاطمه ربيع محمد عبدالوهاب13325

32.52719.513152818.5125.51977نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةفاطمه رجب عبدالمنعم محمد13326

2015157.57.51510.575.51577.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةفراوله زكرى عباس حسين13327

14.5911.54.57.5122491576نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةفرحه ربيع محمد عبدالعظيم13328

7.5610.53.57.5113.538.51157نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةفيبى صبحى زيتون تادرورس13329

201514.57.59.5171076.51277نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةكرستين رضا هنرى عزيز13330

382719.513.514.52817.51301889نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةلبنى عمر محمد ابراهيم13331

4.54104.57.512232.51266نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمؤمنه احمد حماد محمد13332

40292014.51529.520138.52089نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمارينا مالك حنا عبدهللا13333

89104.57.5122411466نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمارينا نصحى زكى امين13334

37.52618.512.51527.520129.51868نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمارينا يوحنا كامل نجيب13335

30.51514.5810181088148.57نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمروه خلف نادى ربيع13336

2115107.57.5151071128.56نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمريم سعيد محمد ابراهيم13337

2015107.57.51510701386نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمريم عصمت محمد راشد13338

24.51512.599.518.51080.51486نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمريم محمد على حسن13339

36.517171111.522.515.5108.51876نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمريم محمود محمد محمود13340

201512.58.56.5151072.51566نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمها محمد هاشم مسعود13341

14.531157.512.52.543.51565نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمياده نصر عبدالعاطى امام13342

35.5151912.51022.514.5106.51987نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةناديه محمد سيد كامل13343

28.515137.57.5151081.51987نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةندى ابراهيم سعيد محمد13344

26.515127.57.5151078.51786نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةندى على ابوبكر عبدالوهاب13345

3928.52014.51529.5201371986نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةنهى احمد عبدالعال عبدالوهاب13346

2015107.57.51510701186نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةنهى دكرورى عبدالحميد حميده13347

211.51144.58.53.545.51387نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةنهى مبروك على السيد13348

38.52919.51514.529.519135.51887نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةنورهان احمد معوض محمد13349

39282014.514.52919.5135.51889نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةنورهان ربيع عيد حسين13350



2015107.57.51510701455نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةنورهان رضا عبدالحفيظ بيومى13351

26.51511.510.51121.51084.51477نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةنورهان رمضان احمد مبروك13352

34.515149.51221.518103187.56نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةنورهان رمضان عبدالجواد جاد13353

207108.57.5163.556.51466نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةنورهان عصام محمد جمعه13354

10.555.557.512.51.535145.56نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةنورهان عالء محمد عبدالعظيم13355

29115.56.5واحد6.54557.512.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةنورهان محمد عبدالفتاح محمد جوده13356

25.515109.51019.51080135.57نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةهاجر راجح جابر محمود13357

5.551054.59.52.532.51156نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةهاجر سعد انور سعد13358

261513108181082157.58نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةهانم ابراهيم سعيد عبدالوهاب13359

115.5105.54.510238.51056نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةهايدى عبدالجواد جمال جالل13360

332217.510.59.52014.51071358نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةهبه محمد شعبان ابراهيم13361

35.52618.51214.526.517.5124165.58نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةهدى رضا احمد سعد13362

8.52.54.57.5815.5435125.56نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةهدى عيد لطفى احمد13363

321916.589.517.512.597.5125.57نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةهدير اكرم عزام محمد13364

35.527.52015112618.5127.51878نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةهدير محمد محمد عبدالوهاب13365

2015109.57.5171072155.56نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةهند عيد ايراهيم شحاته13366

2015107.57.5151070156.57نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةياسمين جمال ربيع امين13367

3529.51513.51427.517.5124.5197.58نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةياسمين رمضان احمد السيد13368

106.555.57.513236.51687نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةياسمين محمد حكم عبدالجواد13369

3115108.57.51610821667نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةياسمين محمد يحيى عبدالقوى13370

3085.56نصف1164.53.54.58نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاحمد السيد احمد السيد13371

27.51510.58.51018.51081.5156.57نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاحمد السيد حسن ابراهيم13372

32105.57نصف11.543.557.512.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاحمد جمعه ابراهيم احمد13373

29.5135.56نصف12.534.54.54.59نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاحمد جمعه فاروق حسن13374

23.515107.57.5151073.5135.56نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاحمد جمعه محمد محمد13375

23.515107.57.5151073.51166نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاحمد حسن خليفه حسن13376

741184122.536.51265نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاحمد حمدى حسن محمد13377

22.5151187.515.510741665نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاحمد ربيع حسانين عبدالحافظ13378

33.51513.57.58.51610881355نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاحمد رمضان شعبان ابراهيم13379

3827.52015153019.51351866نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاحمد شعبان السيد عبدالجابر13380

38.5292015153019.51371875نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاحمد صفوت السيد محمد13381

13.545.55.57.5131.537.51255نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاحمد عرابى عبدالحميد على13382

2015107.57.51510701055نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاحمد عرفه حسين بحر13383

2315109.55.51510731655نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاحمد محمد ابراهيم خميس13384

24.515107.57.5151074.5145.55نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاحمد محمد فؤاد محمد13385



23.515107.57.5151073.51555نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاسامه شعبان محمد خليل13386

102104.57.5121.535.5133.55نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاسالم احمد محفوض على13387

204.56.597.516.51.5491255نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاسالم تاج الدين عبدالحميد محمد13388

2215107.57.51510721475نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاسالم صبحى السيد حسن13389

32.51512981711.5881756نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةايهاب محمد سعد شحاته13390

24.5155.55واحد1122.54.53.58نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةبالل عبدالجواد مبده عقيله13391

141253نصف34.57.5نصفواحد4.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةجرجس رأفت زاهر رزق هللا13392

47.5146.55واحد2041084.512.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةجمعه رضا جمعه عبدالعظيم13393

37.5302014.51529.5201371977نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةجوزيف سامى ناجح عياد13394

15.5537.54.512237.5116.56نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةحاتم حمدى عاشور عبدالرازق13395

17.51036واحد4.523347نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةحاتم ربيع احمد محمد13396

28.5292013142719123.51656نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةحازم اشرف محمد محمد13397

35.51519991815.51031755نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةحازم رضا فتحى حسن13398

23.515107.57.5151073.51055نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةحازم محمد صالح احمد13399

201510.57.57.5151070.5106.55نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةحسن محمد حسن موسى13400

2815147.57.51510821565نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةحنا معروف رشدى بشرى13401

83.5105.527.51.530.5663نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةخالد سعد جمعه عبدالعظيم13402

36.51072.5واحد116105.538.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةخالد شعبان عبدالوهاب عبدالعظيم13403

42.51433نصف136.51057.512.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةخالد عقيله مبده عقيله13404

421352.5واحد104.51484.512.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةراضى رمضان راضى محمد13405

2715138.57.51610811255نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةرجب محمد رجب عبدالعظيم13406

23.5952.5نصف555448نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةرضا رفعت جبر محمد13407

86.51057.512.51.538.51252.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةرضا مبروك خليفه عبدهللا13408

33.51352واحد146.54448نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةرضا محمد عبدالعال ابراهيم13409

104.5105.53.592.5361333نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةرفاعى حمدى محمد شحاته13410

1271053.58.5239.51453نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةرمضان ياسر رمضان محمد13411

24.51131.5واحد5.5نصف62105نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةسامح يوسف زاتون تادرس13412

372619.512.58.52116.51201455نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةسيد احمد السيد توفيق13413

2115147.57.51510751155نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةسيد عبدالعظيم رجب السيد13414

2.5واحد97.564.548.51.532.511نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةشوقى عيد فهيم عبدالشهيد13415

135.565.538.52.535.51353.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةطارق عبدالجواد محمد احمد13416

381042.5نصف107.5106.53.510نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعادل مصطفى عزوز عبدالحليم13417

2015119.57.51710731365نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعاطف ابراهيم ابراهيم لطفي13418

3119.5179.58.51811.5971675نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعبدالرحمن ابراهيم رجب احمد13419

3723.519.512102219.5121.51576.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعبدالرحمن احمد رشدى علي13420



2015117.57.5151071755نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعبدالرحمن جابر شحاته منصور13421

2315171111221087775نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعبدالرحمن ربيع خلف حسن13422

غغصفر29.5غ7.57.5غغغ22نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعبدالرحمن رمضان فايز محمد13423

2015198101810821775نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعبدالرحمن محمد السيد محمود13424

2415189.58.51810851675نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعبدالرحمن محمد فتحى حسن13425

301442واحد107.53.511واحد7نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعبدالرحمن مصطفى عبدالحميد احمد13426

401052نصف98.5135.53.59نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعبدالفتاح خلف محمد محمد13427

3327.520127.519.5161161565نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعبدهللا احمد شلقامى جابر13428

2015108.57.51610711655نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعبدهللا ثابت على عبدالحافظ13429

22.51132واحد55.549.5صفر7نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعبدهللا محمد معوض محمد13430

135.5674111.537763نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعبدهللا نور حسن محمد13431

3317.52014112517.51131065نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعرفه عبداللطيف محمد احمد13432

2015137.57.51510731055نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعمر جمعه خميس السيد13433

34151910.58.51914.5101.5105.55نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعمر حمدى جابر احمد13434

2115117.57.51510721455نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعمر قاسم محمد قاسم13435

471653.5نصف138.5107.57.515نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعمرو حسن راشد محمد13436

331519131225151071065نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعمرو محمد صالح كامل13437

351519.514.51226.515.5111.51655نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةعيد رضا عبدالحميد عيد13438

371652.5واحد67.51057.512.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةفؤاد رضا فؤاد شحاته13439

281023نصف9357.5310.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةفراج فراج محمد حسن13440

3020.52010122215107.5186.55نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةكيرلس خلف سعدهللا بشرى13441

5697.57.5152371325.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمؤمن اشرف زكى محمد13442

2015107.57.51510701655نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمؤمن جمعه احمد محمد13443

106.51097.516.52451552.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمؤمن محمد حسن على13444

138.5107.57.515349.5952.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمؤمن محمد خالد محمد13445

32221911.51223.515.51121275نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمد ابراهيم رجب احمد13446

362919.59.58.51816118.51755.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمد احمد ابو الفتح عبدالعزيز13447

12965.5510.53.5411555نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمد احمد سالم السيد13448

32221910.511.52217112197.55نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمد احمد محمد ندا13449

291032.5نصف125.545.51.57نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمد احمد هشام غالب13450

33166.53نصف57677.514.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمد جمال ابراهيم عبدهللا13451

34151811.51021.514102.51785نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمد حسين عبدالحكيم عبدالجواد13452

27.5151610.5818.512.589.51665نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمد خالد محمد جمعه13453

201510107.517.57.5701075نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمد خلف جمال السيد13454

136.5116.54.5113.5451473.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمد ربيع محمد عبده13455



10.5666.5511.51.535.51255.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمد رجب احمد عبدالحليم13456

2.565437222.5653.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمد رضا احمد عبدالحليم13457

3327.5191311.524.517.5121.51575نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمد رمضان جابر محمد13458

3515.5199.51120.515.5105.51676.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمد رمضان محمد احمد13459

26151587.515.51081.51578نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمد شعبان السيد على13460

2015117.57.51510711465نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمد صبحى على خليل13461

321518101020171021355نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمد عبدالجواد السيد محمد13462

3619.51810122218113.51675نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمود صالح عبدالحميد منسى13463

2015107.57.51510701575نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمود عبدالعظيم على فتح الباب13464

5.549.5223.51273واحد83نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمود فتحى قرنى احمد13465

34.522.51510.57.51812.5102.51785نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمود ماهر محمود محمد13466

32.52219.5121123151121875نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمود محمد عبدالسالم السيد13467

3315191181912.598.51976نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمود محمد عبدالصالحين اسماعيل13468

30.51515107.517.514.592.51676.5نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمصطفى شحاته السيد محمد13469

2015107.57.51510701575نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمصطفى محمد على ابراهيم13470

8.5737.57.5151.5351755نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةميالد وجيه محروس شحاته13471

2923.51412122410100.51976نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمينا صبحى مكرم فهمى13472

2015107.57.51510701565نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةنوفير جرجس عيد فهيم13473

341353واحد1294448نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةهشام ربيع هاشم احمد13474

22.515108.57.5161073.51485نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةهشام شعبان عبدالمعتمد احمد13475

29.517.5151181910911455نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةياسين رجب ياسين عبدالعليم13476

20151087.515.51070.51555نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةيوسف احمد على حسن13477

26.51715109191087.51975نظاميالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةيوسف محمد محمد احمد13478

3420.51013122513102.51775نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةاسراء محمد محمد عبدالوهاب13479

168.54549239.51452.5نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةاميره فايز محمد سعد13480

311510891710831575نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةايه شعبان قرنى حسن13481

372412141327121121865نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةايه محمد ناجى عبدالحميد محمد13482

37.521.51313.512.52614.5112.51876نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةدعاء طارق كمال محمد13483

3821.51113.51326.5131101975نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةشهد كامل عبدالستار كامل13484

2015107.5916.51071.51555نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةمريم عبدالحميد محمد السعدى13485

واحد13.5115واحد3.53.521.523.5نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةندى احمد عباس احمد13486

3315141011.521.51598.51675نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةنرمين اشرف لطفى حسن13487

11.5837.57.515340.51263نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةنورهان نجدى حجازى احمد13488

3417.51897.516.5151011775نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةاحمد ابراهيم شعبان اسماعيل13489

3721.51813102312111.51855نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةاحمد اشرف عصام الدين على13490



32151610.58.51910921875.5نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةاحمد جما ل الدين عبدالمجيد ابراهيم13491

2715.51710.5919.512911875.5نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةاحمد خليفه عبدالحميد خليفه13492

2015137.57.51510731655.5نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةالجبالى القذافى عبدالعظيم محمد13493

8.562437326.51355نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةجمال عيد جمال عبدالحميد13494

3319.517118.519.5161051975نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةضياء محمد ناجى عبدالحميد13495

2315147.57.51510771675.5نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةطلحه طارق كمال محمد13496

8.56.5351.56.52.5271275نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةعبدالرحمن خلف جمال عبدالحميد13497

2015107.57.51510701475.5نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةعبدالرحمن رجب شلقامى موسى13498

21.515117.57.5151072.51575.5نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةعبدالرحمن عماد عباس عبدالوهاب13499

6.5424.537.510301172.5نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةعمر محمد عبدالشكور احمد13500

2515138.57.51612.581.51675نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةمجدى محمد قاسم محمد13501

26.51515115.516.514.587.51975نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةمحمد ابراهيم عبدالحميد خليفه13502

331514124.516.51694.51875.5نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةمحمد رجب رافت محمد13503

2115137.57.5151074187.55نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةمحمد سيد عايد احمد13504

1241051.56.5234.5167.53.5نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةمحمد صفوت شعبان عبدالحميد13505

10.55104.537.52.535.5117.55نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةمحمد نجدى حجازى احمد13506

35.5151811.5415.51397177.55نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةمحمود عيد قرنى حسن13507

41.522.51453واحد7733نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةمحمود محمد كمال جاد13508

29.515128.57.51613.586187.55نظاميالدشلوط االعداديهمغاغةمصطفى شعبان ابراهيم علي13509

2015107.57.51510.570.5127.55نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةاسماء خليفه محمد توفيق13510

4340.5107.52.5نصف16.57103.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةاسماء ربيع عبدالعظيم احمد13511

واحد632.541.55.51.518.5156.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةاسماء هشام فتحى عيد القوى13512

20151097.516.51071.51665نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةالشيماء مخلوف احمد احمد13513

32.515147.57.5151086.51775نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةايمان جمال السيد محمود13514

2015107.57.51510701575نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةايمان حازم عبدالرحمن حسن13515

35152013.5922.517109.5177.55نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةايه احمد حسن احمد13516

4.53.520.51465نصف34واحد8.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةايه محمد ابراهيم محمد13517

5.51.541.5147.52واحد20.54104.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةايه محمد عثمان عبدالحميد13518

12.57107.52.5101.541682.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةبطه سعد عبدالعزيز احمد13519

3615191382118109166.55.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةتحيه نصر ابوطالب ابوهشيمه13520

37.515137.57.5151191.5187.55نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةحميده خليل محمد محمود13521

33.5167.55واحد12.55103.51.55نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةدنيا عبدهللا محمد عبدالعظيم13522

14.5116.52.5صفر3.5نصف6323نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةرانيا السيد كامل عبدالعظيم13523

201512107.517.51074.5147.55نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةرانيا ربيع احمد احمد13524

13852.5صفر4نصف4233.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةرحمه احمد محمد احمد13525



26151287.515.51078.5147.55نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةرحمه محمد احمد ابراهيم13526

14.55107.53.5111.5421473.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةرفا مصطفى عبدالعال عبدالجواد13527

28151497.516.51083.51775نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةشروق احمد عباس محمد13528

34.51519.513.511.52518112207.57نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةشرين هانى حسن محمود13529

321518105.515.512.593197.55نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةشهد عصام محمد عبدالعظيم13530

34.5171912.51123.5171111785.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةشهد محمد حسن على13531

10.531052.57.52331585نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةشيرين محمد على حسن13532

4.52.5161365واحد5.521.53.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةشيماء نورالدين شحاته عبدالعظيم13533

23157.55واحد4نصف11433.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةصابرين على محمد محمد13534

118104.55.5105.544.5127.56نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةعلياء عبدالعظيم محمد احمد13535

3315107.57.5151083147.55نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةفاطمه هانى سعيد احمد13536

1253.54.526.51.528.5175.53نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةفيروز عبدالوهاب عبدالحميد محمد13537

201512117.518.510.576167.57.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةمريم محمد حسن عبدهللا13538

34151088.516.511.587187.55.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةمنه محمد احمد امام13539

27.515107.57.5151077.5197.56.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةندي محمد حسن محمود13540

10.524.54.52.57226137.53نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةنورهان مخلوف عزيز احمد13541

8.54105.54.5101042.51665نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةهاجر ماهر زكى عبدالجيد13542

2916128.57.5161184187.56نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةهاجر محمد هاشم مسعود13543

143104.548.54.540178.55.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةهبه اشرف محمد توفيق13544

28.515107.57.5151078.5187.57نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةهناء محمد ابراهيم محمد13545

10.564.5104.514.5439.5127.55نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةهناء محمد محمد عبدالعزيز13546

3524201514.529.520128.5187.56.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةياسمين ربيع نافع شعبان13547

34483191553.5واحد4نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةياسمين محمد السيد كامل13548

12.521234.57.57.541.51567.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةياسمين حسن عبدالعظيم احمد13549

23.515107.57.5151073.51485.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةابراهيم جمال محمد محمد13550

5صفر56نصف2واحدواحدصفرنصف2نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةابراهيم حسن شلقامى حسن13551

34.515138.51018.515.596.51165نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةابراهيم عبدالرحمن ابراهيم محمد13552

36261814132716123166.55نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةابراهيم عالء الدين محمد عبدالوهاب13553

9.5743.547.513.541.5127.55نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةاحمد محمد سعيد على13554

29.51512107.517.516.590.51275نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةاحمد محمد مخلوف عبدالعظيم13555

851.541.55.51030452.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةاسالم حسن محمد اسماعيل13556

2015108.57.51610711065.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةاسالم محمد عبدالعزيز محمد13557

36.52319.51413.527.518124.51466.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةالحسن احمد عبدالجيد عبدالعزيز13558

39.52619.514.51529.519133.5156.55نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةالحسين احمد عبدالجيد عبدالعزيز13559

26.515107.57.5151581.5135.55نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةالحسينى محمد عبدالرحمن عبدهللا13560



31151012102214921085نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةحسن جمال رجب اسماعيل13561

10.55252.57.522742.55.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةحسن محمد حسن عبدالوهاب13562

72.51.54.537.53.522106.55نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةحسن محمود ابراهيم محمد13563

7.5424.52.571030.51165نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةرضا شحات رياض محمد13564

27.515127.57.51514.5841175نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةشادى حمدى محمد احمد13565

14.5527.5411.5104363.55نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةشهاب صابر محمد عبدالمعنم13566

17.5745.53.591148.51055نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةطه ناجح محمد احمد13567

3251023.5655صفر6.52نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةعادل حنفى خليفه محمود13568

232510.5281053.5نصف10نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةعبدالحكيم السيد عبدالحكيم عبدالمعبود13569

5.55.5333.56.51030.575.55نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةعبدالرحمن اسامه احمد امام13570

342.56.510311163.5واحد10.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةعبدالرحمن امام عبدالحفيظ احمد13571

33.522.5191312.525.517.51181476نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةعبدهللا السيد فايز احمد13572

2015107.57.51510.570.51365نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةعبدالوهاب خالد عبدالوهاب ابوالليل13573

2915107.57.51510791585نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةعالء ادهم حسن محمد13574

164.5107.5411.54.546.51265نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةمبارك عاشور نور حسن13575

291511107.517.51284.5176.56نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةمحمد احمد على ابراهيم13576

28.517147.57.5151286.5187.56نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةمحمد الحسن زيدان محمد13577

14103.56صفر2.5نصف52واحد5.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةمحمد السيد رشدى شناوى13578

12.54104481044.5136.55نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةمحمد عصام ابراهيم عبدهللا13579

21.510.51153نصف341.5غنظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةمحمد فتحى عبدالعظيم عبدالجواد13580

12.5111.52.5صفر1.561.521.53.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةمحمد محمود زكى غريانى13581

191155صفر527325نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةمحمد محمود سعيد على13582

10563361.528.5113.55نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةمحمد محمود كامل عبدالعظيم13583

2015107.57.51510701457نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةمحمد ياسر جمال ابراهيم13584

1455.54.53.58436.51156نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةمحمود احمد عبدهللا محمد13585

30.515139.58.5181086.51776نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةمحمود حسن ابراهيم عبدهللا13586

26.515127.5815.510791666نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةمحمود محمد احمد حسن13587

17.56105.549.54.547.5116.55.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةمحمود محمد جمعه محمد13588

12.56107.529.53411156نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةمختار جمال احمد حميده13589

29.515137.57.5151082.5126.55.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةمختار محمد كامل عبدالعظيم13590

163105494421375.5نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةمصطفى ربيع نور حسن13591

4.54.51042.56.5227.51155نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةمعوض ضاحى فؤاد احمد13592

3.54.5211165نصف4453نظامينزله بلهاسه االعداديهمغاغةنجاتى خالد نحاتى عبدالوهاب13593

382619.51413.527.518129207.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةابتسام عبدالعزيز محمود عبدالعزيز13594

35261513.51225.519.51212067نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحسان ابراهيم حسن محمد13595



38.5261812112319124.5196.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسراء خالد سعد حسين13596

36171112.510.523171042077نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسماء احمد صبور محمد13597

28.5151011.5819.513.586.5146.56.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسماء اشرف محمد عبدالحميد13598

20151097.516.511.5731267نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسماء ربيع محمد محمد13599

2015109.57.51710721266نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسماء سمير محمد حسانين13600

2015127.57.5151072135.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسماء سيد احمد محمد13601

27.51514.597.516.51083.51575.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسماء عادل احمد محمد13602

351914.512.51022.515.5106.5186.55.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسماء عمر عبدالحميد حسن13603

22.52210.57.57.5151080116.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسماء محمد احمد بالل13604

2015107.57.51510701365نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسماء محمد احمد محمد13605

2815149.57.51711.585.5186.55.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسماء محمد صالح اسماعيل13606

37.5281714142820130.5196.55.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسيا احمد صالح محمد13607

281813.598.517.510.587.5196.56نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاالء جمال محمد توفيق13608

26851.5صفر3.52107.5310.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاالء خالد عبدالحميد محمد13609

34.51814.58.57.5161093156.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاالء خليفه محمد جابر13610

251915.57.57.51511.586127.56نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاالء محمد رشدى السيد13611

201511.57.57.5151071.5107.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةالهام حسين احمد عبدالوهاب13612

402919.513.51528.519136197.55.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةالهام طه احمد عبدالعزيز13613

3115169.510.52010921775.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةالهام محروس محمد احمد13614

40292015153019.5138.51875.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةامانى حسين احمد عبداللطيف13615

20151497.516.51075.5127.56نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةامانى رمضان توفيق فرج13616

37.5151912.57.52015.5107147.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةامانى صالح رجب صالح13617

34.51519.5151227191151986.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةامانى صبحى كمال عبدالحليم13618

30.5152014.51226.517.5109.5177.55.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةامل محمود احمد محمد13619

36.52119.513.51326.518.51221886نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةامنه حسن مصطفى محمد13620

201516.598.517.51079167.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةامنيه رجب عبدالوهاب ابوسيف13621

33.51520139.522.5171081985نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةامنيه محمود الحسينى محمد13622

20752.5صفر22103.52.56نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةامنيه نور على جدامى13623

20151613.5821.51082.5127.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاميره شعبان محمد عثمان13624

201515.5127.519.510801355.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاميره محمد احمد حسن13625

39.5302015153019.5139166.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاميره محمد عبدالحفيظ طه13626

382720121325171271675نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاميره محمد عبدالمنعم حسين13627

20.515189.57.5171181.51275نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاميره مصطفى محمد عبدالعليم13628

201515.5125171077.5125.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاميمه عبدالوهاب عثمان عبدالوهاب13629

211516.513.5821.51084177.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاميمه مبروك عبدالعظيم عبداللطيف13630



241516134.517.51082.5156.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةايمان احمد سعد زيادى13631

38.52819.51010.520.518.5125177.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةايمان جمال بكير احمد13632

2015159.5817.511.579157.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةايمان جمال عبدالعظيم محمد13633

381475واحد106107.53.511نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةايمان رجب محمد عبدالعزيز13634

301075.5صفر55107.52.510نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةايمان رمضان عرفه محمد13635

38.52715.511.5920.514.5116177.58نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةايمان عبدالحفيظ محمد بيومى13636

36.5221710.57.51812.5106177.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةايمان كمال سعد احمد13637

37161311.5516.51294.51587نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةايمان محمد حسن احمد13638

39.5292014122617131.5207.57.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةايمان محمد عبدالعظيم ابوزيد13639

2015128.57.5161073157.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةايه احمد حسين محمد13640

36182014112513112197.58نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةايه احمد محمد محمد13641

221512.511.57.5191078.5155.55.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةايه محمود سعد قرشى13642

2015157.57.5151075187.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةايه ممدوح رجب صالح13643

31115.55صفر83107.52.510نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةبثينه سعد ابراهيم محمد13644

26151610.57.51810851487.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةبركه سعد احمد محمد13645

393019.514.511.52619.51341686نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةبسمله خالد مبروك محمد13646

2015149.57.5171076145.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةبسمه احمد محمد عبدالجواد13647

2015117.57.51510.571.5136.56نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةبسمه نادى حلمى علي13648

38.5292014.51428.518.5134.5197.57.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةتسنيم عاطف حسن المصرى13649

261519.58.57.51612.589176.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةتقوى حسن احمد محمد13650

1471084.512.5245.5127.53نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةتهانى احمد عثمان عبدالحليم13651

23.515107.57.5151073.51665.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةتهانى حسن محمد حسن13652

2015107.57.51510701375نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةتيسير محمود فهمى محمود13653

2915.5129.57.5171285.51776نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةثريا حسين رمضان عبدالعال13654

39.5292013142720135.51986.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةجهاد عمر عبدالمنعم احمد13655

13.5852.5صفر51.5246واحدنظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةحفصه محمد حسن احمد13656

2715107.57.5151077145.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةحنان رضا البكرى عبدالعزيز13657

281710117.518.51083.51665نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةخديجه محمدربيع محمد على13658

4029201514.529.520138.51675نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةداليا احمد محمد عبدالعظيم13659

2015117.57.51510711285نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةدعاء احمد مبروك مبروك13660

2018.513.57.57.51510771575نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةدعاء اشرف عبدالغفور توفيق13661

2015107.57.51510701265نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةدعاء حسنى صابر عبدالفتاح13662

2820.51511.55.5171494.51575نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةدعاء رمضان ابراهيم عبدالسالم13663

105104.548.51.53576.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةرابعه عدلى عبدالحميد محمد13664

203.5107.5411.54491475نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةرابعه محمد احمد عبدالوهاب13665



2317.513.58.57.51610801685نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةرانيا محمد احمد مبروك13666

201511.57.57.5151071.51375نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةرحمه احمد حسن محمد13667

3520139.59.519161031675نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةرحمه حسن محمد حسن13668

4030201514.529.520139.51996.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةرحمه مبارك على محمد13669

393020151530201391887.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةرحمه محمد احمد محمد13670

39.53019.5141327191351977نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةرحمه محمد محمد مصطفى13671

34151797.516.51294.51886نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةرحمه محمود محمد محمود13672

2015107.57.51510701365نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةرغده ابراهيم عبدالملك احمد13673

1571045.59.5445.51465نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةرغده رمضان صالح الدين محمد13674

2015107.57.5151070156.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةرقيه محمد سعد قرشى13675

2615167.57.5151082155.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةزينب سامى احمد حسين13676

342018.51212.524.519116167.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةزينب صالح معتوق احمد13677

36262013.51326.520128.51955نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةساره رجب محمد احمد13678

3623.52014122619124.51655نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةساره شعبان كامل محمد13679

3615141241610911965نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةساره محمد حسن احمد13680

2015127.57.51510721365نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةساميه ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم13681

2015127.57.51510721755نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةسحر عبدهللا محمد محمد13682

2015127.57.51510721585نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةسحر على احمد عبدالجواد13683

2015137.57.51510731565نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةسحر عماد سمرى عوض13684

2015117.57.51510711475نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةسعاد عاشور عبدالغنى عبدالرحمن13685

39302015153020139187.55.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةسميه عصام حسن عبدالعظيم13686

2315157.57.51510781075نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةسهام عادل على عبدالعظيم13687

35151912112317.5109.51875نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةسهام مجدى حسن عبدالفتاح13688

352518.510.511.52217117.51785نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةسهيله محمد محمد السيد13689

2015137.57.51510731475نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةشروق رجب احمد فرج13690

2015127.57.51510721965نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةشرين غبلاير سعد صادق13691

201512.57.57.5151072.51265نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةشهد اشرف يسن عبدالسالم13692

84.512.543.57.5436.51663.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةشهد حسين كمال ابراهيم13693

291510107.517.51081.51677نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةشهد رضا على محمد13694

41.51567واحد16847.5512.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةشهد على محمد خليفه13695

3626148.57.51610.5102.51657نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةشهد محمد عبدالعظيم محمد13696

261510.59.55.5151076.51677نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةشهد ناجح محمد احمد13697

37145.56صفر175.537.5411.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةشيماء جمال محمد احمد13698

39292015153017.5135.51767نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةشيماء خميس اسماعيل محمد13699

211033.5صفر72.534.548.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةشيماء عبدالمنعم السيد محمد13700



20151087.515.51070.5115.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةشيماء عمر محمد محمد13701

26.5151097.516.510781877نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةشيماء مبروك رجب محمد13702

2115107.57.5151071165.57.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةشيماء محمد السيد حسن13703

1087.515.5349.5126.57.5واحد20نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةصابرين مبروك كامل محمد13704

1365.57.57.5151.541106.57.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعائشه احمد على محمد13705

132.51044.58.51.535.5657.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبله احمد سعد محمد13706

26.515107.57.5151076.51359نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبير مصطفى عبدالحميد محمد13707

27.5151711.51021.51091165.57.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعال عبدالعظيم محمد عبدالسالم13708

36302015153019.5135.51988نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةغاده محمد حسن على13709

40232014.51529.520132.51886نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةغاده محمد كمال السيد13710

125.55.57.57.515240367نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةفاطمه ابراهيم محمد ابراهيم13711

2015108.57.51610711087نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةفاطمه حجاج محمد السيد13712

29.51510.58.57.51610811387.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةفاطمه عمر محمد السيد13713

231515.57.58.51614.5841876نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةفاطمه محمد السيد محمد13714

261518.5107.517.514911357.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةفايزه محمد احمد محمد13715

2015149.57.51712.578.51777.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةكرستينا خالد يونان صادق13716

26.517.514.59.59.51914.592175.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةكريمه صادق سعد صادق13717

31.51513.510.511.52218100197.55.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمرفت عبدالعظيم حسن مصطفى13718

2015107.57.5151070125.56.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمروه سرى عبدالوهاب حسين13719

201510.57.57.51513.5741057.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمروه صبحى عباس حسين13720

39.530201414.528.519137207.57.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةملك محمد سيد عبدالعظيم13721

40301915153019.5138.5207.58نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمنار عادل احمد عبدالوهاب13722

403020151530201402078.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمنار محمد رضا جابر13723

34.5262013122519124.51977.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمنار محمد معوض على13724

6.53107.54.5121041.51255نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمنه صالح رجب احمد13725

26.51512.59.5817.516.5881578.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمنى السيد محمد متولى13726

2015137.57.51510731057.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمنى طه محمد زكى13727

39.5291812152719132.5187.57.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمى ربيع محمد عبدالعال13728

39.5241711.51425.5191251877.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةناديه رضا سليمان عبدالعظيم13729

2715107.57.51511.578.5147.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةناديه رمضان احمد حسن13730

20.515107.57.51510.571106.57.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةنجاح محمد حسين احمد13731

32.515147.59.51715.5941677.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةنجالء طه محمد راغب13732

106107.53.51110471168نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةندا محمد رمضان على13733

47107.54.51243767.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةندى حسين محمد ابراهيم13734

32151311.57.51912911087نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةندى خميس رجب عبدالسالم13735



9.5867.57.515341.5986نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةندى رأفت محمد ابراهيم13736

37.52117.515153015121167.58.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةندى سعد راضى كامل13737

382417.51514.529.518.5127.51888.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةندى عبدالحميد عباس عبدالحميد13738

28.519.51313102310941987.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةنسمه احمد حسن احمد13739

2015107.57.5151070127.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةنسمه محمد سعد احمد13740

29.5151197.516.51082157.57.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةنسمه محمد عبداللطيف محمد13741

2015.5127.57.5151072.51087نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةنورا محمد ابراهيم عبدالوهاب13742

22.515.511.58.5816.511.577.51687.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةنورهان سليمان عباس حسين13743

37.52118.513.51225.516118.51788.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةهاجر احمد معتوق احمد13744

201511.58.57.5161072.51065.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةهاجر خيرى زكى عبدالوهاب13745

372319.513.512.52618.51242088.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةهاجر طه محمد توفيق13746

36.52318.51113.524.516118.5206.58نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةهاجر عادل مصطفى عبدالعزيز13747

33.515147.57.5151592.5197.57.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةهاجر عبدالوهاب محمد زكى13748

2015107.57.51510.570.5167.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةهاجر عمر جمعه قطب13749

8567.53.51110401085نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةهبه رمضان محمد محمد13750

6.5710105.515.53421286نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةهدى احمد عبدالملك احمد13751

34151510.511.52213.599.51077نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةهدى محمد عبدالعظيم حمزه13752

31.51512.511102115951578نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةهدير احمد على السيد13753

3120.51912.511.52418112.51678نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةهدير رجب محمد عبداللطيف13754

2015107.57.5151070117.57.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةهدير فتحى محمد عبدالوهاب13755

23.51512.57.57.51510.576.51487نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةهدير محمد صالح اسماعيل13756

2115108.57.51610721286.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةهند طه احمد محمد13757

32.521157.57.51516.51001887نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةهويدا محمد عرفه محمد13758

21.515127.57.5151073.51576.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةياسمين خالفا هللا حسن عيسوى13759

35.520.5181413.527.517118.51887نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةياسمين ربيع سيد محمد13760

2015127.57.51510721367نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةياسمين رجب محمد ابراهيم13761

2016.51397.516.51076127.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةياسمين صالح محمد احمد13762

3620.51411.57.51913102.51787نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةياسمين عالء عثمان حسن13763

5.57104.57.5121044.51457نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةابانوب عيد صادق عبدهللا13764

20151287.515.51072.51257نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةابوبكر صالح صالح محمد13765

2015117.57.51510711487نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد جمال عبدالعظيم عبدالعزيز13766

2021127.57.51510781077نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد جمال عبدهللا مبروك13767

815117.53.5113.548.5105.55.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد حسن السيد حسن13768

2016137.57.51510741077نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد حسين على محمد13769

3423151210.522.516.51111887نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد رجب كامل محمد13770



2015127.57.51510721366.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد رمضان حسن مفتاح13771

37.595.55نصف6.51547.5411.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد رمضان محمد السيد13772

3725171311.524.515.51191687نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد رمضان محمود محمد13773

36.528191213.525.516.5125.51677نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد سمير محمد عبدالوهاب13774

2727171410.524.517.51131486نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد عباس عيد عبدالمقصود13775

201515107.517.516.5841285.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد عبدالجواد محمد محمد13776

2015107.57.51513731056.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد عبدالعظيم السيد حسن13777

20.515117.57.5151071.51155نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد عبدهللا يسن محمد13778

2015107.57.51510701057نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد عبدالوهاب عبدالعظيم السيد13779

2015117.57.51510711267نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد عالء محمد عبدالحميد13780

65107.57.51533967.56.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد على محمد حسن13781

1041047.511.51045.51357نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد على محمد عبدالعظيم13782

2015107.57.51511711587نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد فتحى حسن احمد13783

2615126.59.51611.580.51787نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد محمد احمد بيومى13784

2015127.57.515107211.567نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد محمد السيد عبدالحليم13785

23.521109.59.5191083.512.557نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد محمد السيد محمد13786

2018.5128.5816.512791265.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد محمد جاب هللا حسن13787

302515109.519.517106.51766.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد محمد حسن مصطفى13788

38.526161111.522.5171201668نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد محمد رجب عبدالسالم13789

4.57.5643.57.51035.5105.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد محمود عثمان عبدالحليم13790

2015107.57.51511711355.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد مصطفى صالح احمد13791

37.525.51911.51425.518.51261555نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاحمد ناصر عبدالعليم السيد13792

23104481.524.51355نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسامه احمد عبدالفتاح محمد13793

3115127.57.51512851686نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسامه رجب حسن على13794

67.57.5152.531761.5واحد6.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسامه رمضان حسن محمد13795

36151814.513.528171141675نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسامه عبدالوهاب محمد عبدالوهاب13796

67.53.5111038.51051.5واحد10.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسالم حسام محمد طاهر13797

73107.57.51510451063.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسالم عرفه محمد حسن13798

2015107.57.5151070107.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسالم عيسى حسن احمد13799

7.5557.57.5151042.575.53نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسالم فتحى محمد محمد13800

6.51.557.5310.5427.5107.52.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسالم محمد السيد سطوحي13801

47.5310.51028.565.52واحد3نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسالم محمد على عبدالحميد13802

22151010.51020.51077.51185نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسالم محمد محمد مصطفى13803

33.516.518.510.511.52218.5109178.56.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاسالم محمد معوض على13804

10.5667.57.5151047.51285نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةاشرف محمد على جدامى13805



2015107.57.51510701455نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةامير ماهر احمد بيومى13806

4243.53.571027975.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةانس شعبان محمد ابراهيم13807

47.57.51510361165صفر7نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةباسم عبدالفضيل محمد عبدالفضيل13808

107.57.5151046105.52واحد10نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةباسم محمد راضى كامل13809

63147.57.51510481252نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةحسام حسن محمد حسن13810

2015117.57.5151071148.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةحسن رجب محمد احمد13811

2015107.57.5151070127.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةحسن رمضان احمد عزت13812

3820.52011122319.5121176.55.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةحسن سعيد حسن محمد13813

261517.57.59.5171792.5146.55.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةحسن محمد احمد عبدالوهاب13814

5.56107.54.5121043.51565.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةحسن محمد حسن احمد13815

21955نصف1.52103.53.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةحسن محمد حسن نجدى13816

271519.57.57.5151187.5175.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةحسين احمد حسين عبدالعظيم13817

7.56107.5411.51.536.51155نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةحسين شعبان كمال عبدالحليم13818

10.5210.54481.532.5117.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةحسين عبدهللا محمد على13819

3930201514.529.520138.5197.57.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةحسين محمد عبدالجواد احمد13820

23.515137.57.5151076.5157.56نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةحماده احمد عبدالعظيم عبدالعزيز13821

117144.54.592.543.51476نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةحماده امين سيد رياض13822

23.5865.5نصف5.54.53.58واحد8.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةحماده على حسيب على13823

201611.57.57.5151072.5105.56.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةخالد رمضان محمد حسن13824

20.5955واحد5.5448صفر6نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةخالد رمضان محمد عبدالوهاب13825

321516.59.5817.51192167.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةخضر شعبان محمد على13826

12.55.513.543.57.51.540.5116.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةربيع عصام محمد احمد13827

361356نصف8.52147.53.511نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةربيع محمد عرفات محمد خليل13828

صفر6.54.52.571.518.553.5صفر3.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةرضا احمد حسن عبدالعال13829

38.525.51713.512.52619126175.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةرضا سيف عبدالحميد سيف13830

2015107.57.5151070105.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةرضا هشام محمد عبدالوهاب13831

5.53107.5411.52321155.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةرمضان شعبان سيد رياض13832

92133.52.562321163.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةسالم السيد محمد السيد13833

8.57104371.53486.56نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةسعد حسن سعد احمد13834

صفر43.52.561.51435.5واحد1.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةشريف عاشور حسن احمد13835

38.53018.514.513.528201351857.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةصالح محمد مصطفى على13836

201511.57.57.5151071.5136.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعاصم حسين محمد محمد13837

38.522.519.514.51327.514122186.510نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبداالول جمال رمضان احمد13838

26.51518.512.58.52110.591.5188.58.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالحميد ربيع عبدالحميد احمد13839

2015107.57.51510701465.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن ابراهيم محمد محمود13840



11.55137.57.5152.54796.56.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن احمد السيد احمد13841

1263.57.54.5123.53786.56.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن احمد يوسف اسماعيل13842

31151411.51021.51091.51467.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن اشرف محمد عبدالملك13843

371517.512.513.52619.5115168.59.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن اشرف معوض على13844

26.51517.511.51122.51192.5148.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن السيد محمد فكرى محمد13845

39.530201514.529.520139198.59.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن السيد محمد محمد13846

21.515148.57.5161076.5168.58نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن جمال احمد محمد13847

2015137.57.5151073186.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن جمال محمد عبدهللا13848

3.54107.54.5121.5311265نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن جمال محمد محمد13849

36.5111.57واحد132107.5310.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن خيرى محمد عبدالرحمن13850

371516.59.57.51717102.51687.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن ربيع محمد محمد13851

107.57.5151.531.5555صفر5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن صبحى يسن حسين13852

321513.58.57.5161086.51667.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن فتحى خضر محمد13853

143107.57.5151.543.51245.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن كمال سعيد يحى13854

20254.548.5237.51175نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن محروس عبدالوهاب على13855

3015197.57.51510891077نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن محمد احمد سليمان13856

25.51511.587.515.51077.51077.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن محمد حسن عبدالفتاح13857

2215107.5815.51072.51167.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن محمد حسن قرشى13858

20567.57.5153491257نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن محمد سعيد يحيى13859

3515161010.520.512.5991887.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن محمد عبالمنعم عبدالسالم13860

2031037.510.51053.5107.55.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن محمد فتحى ابراهيم13861

2015107.57.51510701487نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن محمد محمد خليفه13862

2015107.57.51510701087.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن محمود على السيد13863

16.5257.57.5151.5401165.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالرحمن مدحت رمضان عبدهللا13864

57.57.5151.531885.5واحد8.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالعزيز على عز الدين احمد13865

111557.57.515248567نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالعظيم رضا محمد عبدالعظيم13866

137107.57.5151.546.5547.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدالعظيم محمد السيد عبدالحفيظ13867

8.53.54.54.54.591.5271256.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبداللطيف عبدهللا محمد عبدهللا13868

9.58.53.57.57.515238.51175.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدهللا احمد حسين عبدهللا13869

361515.5109191499.51187.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدهللا احمد عبدالجواد احمد13870

39.529.520151530181371988.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدهللا احمد عبدهللا مبروك13871

39.51519.513122516.5115.51669نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدهللا احمد محمد احمد13872

2015107.57.51510701187نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدهللا رمضان صالح اسماعيل13873

1371097.516.5248.51577نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدهللا طه محمد ابراهيم13874

23.515107.57.5151073.51067نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعبدهللا يس محمد عبدالعزيز13875



33171410.512.52314.5101.51878نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعثمان عادل عثمان حسن13876

351510.51211.523.510941377نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعثمان محمد كامل على13877

321517.513.51225.5101001077.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعرفه جمال عرفه محمد13878

126107.53.5113.542.5955نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعصام يسن حسين عبدالجواد13879

321515.59.57.51710.5901288.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعمر عبدالعظيم فاروق محمد13880

11.5612.57.57.5153.548.51155نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعمر على سعيد يحى13881

34.51517.59.55.51510921455نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعمرو ابراهيم فكرى ابراهيم13882

28.515.517129.521.51294.51655.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعمرو عبدالباسط عبدالمنعم احمد13883

2015137.57.51510731575نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةفؤاد اشرف محمد فؤاد13884

201513.57.57.5151073.51556نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةفتحى محمد محمد محمد عبدالجواد13885

403020151530191391787نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةفهد احمد عبيد على13886

22.5151387.515.510761265.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةكريم رمضان ابراهيم عبدالسالم13887

40292015153018.5137.51887.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةكريم محمد عبدالعظيم احمد13888

392819.514.513.52818.51331687نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةكريم مدحت محمد احمد13889

4.534.57.5310.5224.51062.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةكيرلس اشرف صادق عبدهللا13890

3118.512.5107.517.51089.51788نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد ابراهيم محمد رضا ابراهيم13891

4.542.54.54.593231163.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد احمد ابراهيم عبدالوهاب13892

4.53107.529.51.528.5555نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد احمد عبدالوهاب السيد13893

33.51517.5118.519.515.51011386نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد اشرف محمد ربيع13894

28.51517.511.59.521181001667.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد اشرف محمد محمد على13895

20.5151811.5819.518911455.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد اشرف مصطفى علي13896

104482.529475واحد7.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد السيد احمد جابر13897

241024610321353نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد جمال حسن محمد13898

2015137.57.51510731355.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد جمال حسين عبدالعظيم13899

201511.510.57.5181074.5126.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد جمال محمد عبدالوهاب13900

38.524.52012.51527.520130.51266نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد حسن احمد فؤاد13901

22.515.512.57.51320.510811375نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد حسين ابوالعال حسين13902

20.51910.58.51018.51280.51065نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد حسين احمد حسين13903

3927.518.51514.529.519133.51467نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد حسين جابر حسين13904

25.5252.5صفر2151.52.54.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد حلمى فؤاد احمد13905

22324.5954صفر123.54نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد خالد حسنى كامل13906

30.51515.58.5917.511.5901366نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد ربيع عزام محمد13907

2015107.57.51510701156نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد رجب احمد احمد13908

35.52114.59.51221.517.5110156.58نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد رجب حسن على13909

241155صفر661.537.510.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد رضا ابراهيم محمد13910



3318.51213.513.52716106.51166نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد رضا محمد عرفه13911

37.520181213.525.517.5118.51465نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد رمضان احمد احمد13912

33.51054واحد5.5151.537.510.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد رمضان حسن محمد13913

22.518107.5815.512.578.5146.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد رمضان عبدالعظيم محمد13914

2015107.5815.51070.51175نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد رمضان محمد جابر13915

23.515107.51017.51076126.56نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد رمضان محمد محمد13916

35.5211712.51325.519118146.58نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد سعيد عباس عبدالحميد13917

341512.51192014.596136.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد شعبان احمد محمد13918

34.51265واحد98.53.557.512.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد صبحى عباس حسين13919

2015107.57.5151070125.56نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد صبحى محمد زكى13920

78657.512.54.5381068نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد صالح احمد عبدالجواد13921

7.58.5104.57.5124421066نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد عاشور حمزه عبدالعظيم13922

3928.519.514152919.5135.5137.58نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد عبدالبديع محمد زكى13923

2016107.57.5151071106.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد عبدالعظيم محمد عبدالسالم13924

39.5677صفر10.5152.547.511.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد عرفه راضى محمد13925

2017.5106.58.5151072.5127.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد عزت على ابراهيم13926

415537.510.51.53656.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد على صبحى على13927

36.526.515.5811.519.513.5111.51068نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد على مهدى علي13928

3318.5181211.523.515108127.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد مدحت سعد جابر13929

2018.5107.57.5151073.5107.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد مصطفى محمد احمد13930

715103.57.5115.548.51157نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمد مصطفى محمد عبداللطيف13931

35.52.51.57.5932375.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمود احمد على عبدالحميد13932

2019.510.57.51118.51078.5107.58نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمود توفيق محمد عبدالعال13933

20.51512.57.51017.51176.5107.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمود جمال عبدهللا مبروك13934

27666صفر573.547.511.5نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمود حسن عبدالعزيز ابراهيم13935

2415117.57.51511.576.5105.56نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمود حسين ابوالعال حسين13936

20151078151070106.57نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمود خليفه سيد محمد13937

201510781510701057نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمود عبدهللا احمد عبدالعظيم13938

2015107.57.5151070107.58نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمود على ابوالعال حسين13939

201510781510701058نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمود محمد البكرى عبدالعزيز13940

2618.5157.513.5211393.51368نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمود محمد خميس محمد13941

39.5161811142517.51161277نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمود ناصر عبدالعليم السيد13942

25.515117.58.5161077.51256نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمحمود يسن محمود محمد13943

36.5201210.51323.5141061175نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمدحت احمد عبدالوهاب حسانين13944

2115107.57.5151071135.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمصطفى حسن مبروك مبروك13945



4.51554.559.53.537.546.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمصطفى حسنى حسن احمد13946

33.52211.59.51221.514102.5147.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمصطفى محروس بكرى عبدالجواد13947

26.518.512.51012221089.5117.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمعاذ صالح حسن احمد13948

3720189.51019.515109.5137.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةمعاذ محمد السيد محمد13949

40272015153020137167.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةهادى محمد على احمد13950

38.523.519.514.51529.518.5129.5177.56نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةوليد احمد سليمان على13951

29.517.510.59.51120.51088137.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةوليد جمال على عبدالحميد13952

201511.57.57.5151071.51265نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةوليد رضا محمد ابراهيم13953

8.595.57.58.5162.541.51255نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةوليد محمد رجب محمد13954

36.525.519.511.513.52518.5125186.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةوليد هالل محمد كامل13955

201811.589171076.51555نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةياسين رمضان احمد محمد13956

37.5282010.51525.518129166.55نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةيسن رجب محمد عبدالوهاب13957

38.525.52014.51529.517.51311675نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةيوسف سعيد يوسف مصطفى13958

21.5151069151071.51365نظاميالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةيوسف عبدالوهاب احمد عبدالوهاب13959

35.525.519.513.513.52719126.51389نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةاستير ماجد شكرى اسطفانوس13960

2.58127.57.5151148.51478نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةاسماء عبدالستار شلقامى عبدالخالد13961

2915171111.522.513.5971388نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةامال منير اسحق حنا13962

2015146.58.51510741378نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةامانى سامى هنرى رزق هللا13963

30.51518.5812.520.520104.51577نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةامانى محمود عادل جالل13964

36.5241912.512.52517.51221879نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةاناسيمون مايز فيصل مايز13965

3827.52014.514.52918.51331587نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةانجى صبرى فايز حنا13966

3529.52013142718129.51788نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةانيسيمون عيد كامل يعقوب13967

29117.55صفر36.5104.559.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةتريزه اسحق فرج لبيب13968

2015117.57.5151071167.57نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةجاكلين عماد وديع جرجس13969

17.571137.510.52.548.5197.58نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةجميله اشرف شوقى صموئيل13970

36.5222014.514.52919126.51898نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةجومانا نادى غطاس بطرس13971

24.51516.55.51015.510.5821388نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةجيهان عيد عياد عزيز13972

2915157.511.51918.596.5137.58نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةحبيبه عبدالجيد عبدالستار عبدالجيد13973

201515.57.57.5151075.5137.58نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةحنان بباوى فايز توفيق13974

35.526.519.514142819128.51888نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةحنان رضا فايز حنا13975

13.5812.535.58.52.5451668نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةدنيا ابراهيم محفوظ فوزى13976

341516.5119.520.510961788نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةدينا داود صدقى وهبه13977

38.5302014.51529.519.5137.51789نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةرفقه عاطف صدقى ابراهيم13978

24.521151012221092.5147.59نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةريموندا بطرس ابراهيم بطرس13979

28.51514.587.515.51386.51788نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةريموندا فهمى صادق فهمي13980



34.526.51614.51226.517.51211889نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةريموندا مجدى سعد ابراهيم13981

2015109.5817.51072.5167.58نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةساندرا مجدى الفى ملك13982

38292014.51428.519.5135158.57نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةساندى فايق فهمى ميخائبل13983

261510.51411.525.510871189نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةشاهنده عمر سعيد عزيز13984

4867.59صفر12.515695.514.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةشيماء حسين ابراهيم السيد13985

201512.588.516.510741689نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةعايده يعقوب كرمه جرجس13986

20151087.515.51070.51886نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةفيروز يوسف كمال كامل13987

26.51512.512.5820.51084.52088نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةفيفيان رأفت لويس عوض13988

26.5161214.513.5281092.51789نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةكرستين رضا رمزى عزيز13989

201510108.518.51073.51789نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةماجى سمعان منسى زكى13990

3525161413.527.518.51221889نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمارلين فرج هللا جرجس شحاته13991

201510961510701778نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمارى فتحى حلمى سالمه13992

29.518.5161110.521.517102.51879نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةماريا هانى موسى عياد13993

29.5161010.5818.510841788نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمارينا خيرى شحاته جرجس13994

2115107.57.51510711988نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمارينا رزق هللا فاروق موسي13995

27151012.51123.51085.51789نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمارينا هانى صبحى صادق13996

22.51716.51211.523.51089.51788نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمريان مدحت فايز داود13997

2015107.57.51510701887نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمريم جميل نجيب حنين13998

2015108.57.51610711888نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمريم سليمان صموئيل سليمان13999

3220.51612142616110.51889نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمريم عيد وهبه امين14000

1361059141.544.51467.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمريم غالى حبيب صليب14001

4030201515302014020710نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمريم فهمى كميل فهمى14002

2015117.57.5151071187.57.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمريم مالك بباوى عبدالمالك14003

2015117.57.51510711778.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمريهان بدر الديب فوزى14004

2015107.58.5161071167.58.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمنيره عازر مايز عزيز14005

401678واحد99103.57.511نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةناديه جرجس حسب هللا شاكر14006

2715119.51019.51082.51879نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةنانسى عماد فايز داود14007

201511.57.59.5171073.5197.58نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةنورا سامى بشتلى شنوده14008

27151410.59.520108619.57.58.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةنيرمين عياد عزمى عياد14009

311515.59.5918.510901979.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةهايدى ماجد صداق زكي14010

332616.513.51528.514118197.58.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةيوستينا بشرى نجيب جرجس14011

241515.57.59.5171081.5197.58.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةيوستينا عماد عياد ذكى14012

331516.5911.520.51095187.59نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةيوستينا محروس نجيب حنين14013

2015107.51118.51073.5196.58.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةيوستينا نسيم لطف هللا منير14014

372318.512152716121.5187.58.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةابانوب عماد عادل عزيز14015



291619913221096167.58نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةاحمد صالح حسن اسماعيل14016

3529.52015153019133.5177.55.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةاساف عادل كامل فرج هللا14017

34211914152911.5114.51878نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةاسحق ابراهيم بباوى اسطفانوس14018

201512.57.58.5161073.5187.57نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةاشرف ميخائيل قعود نصيف14019

201513.57.57.5151073.5176.55نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةالبير كرم بشرى عزيز14020

2015116.58.5151071186.55نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةامير صدقى كامل يعقوب14021

251512.57.5916.510.579.51766.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةاندرو فؤاد عياد فؤاد14022

2015106.58.51510701865نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةايمن عماد سمير زكي14023

37281813.512.52619.5128.5196.55نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةباتريك اشرف ثابت كرمه14024

201510.59.57.5171072.5186.55.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةبيتر حبيب اسطفانوس بباوي14025

2715129.59.51911.584.51775.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةبيتر صبحى غالب حبيب14026

201511.57.58.5161072.51665نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةبيتر عازر سمير اسحق14027

241511.57.58.5161076.5186.55نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةبيتر مجدى بدر نجيب14028

34271613.51225.516118.5206.55.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةبيتر ناصر بطرس مجلى14029

35271914.51529.517127.5206.56نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةبيتر هانى عبدالشهيد جرجس14030

9310591410461833.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةتوماس اسحق ابراهيم منقريوس14031

56107.58.51610471653.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةتوماس شنوده وفدى حبيب14032

201512.578151072.51665نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةتوماس شهير عادل نصيف14033

24.5133.55واحد734.5459نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةجعفر ناصر ابراهيم مرسى14034

3015109.510.52010851875نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةجورج فرج هللا شحاته فوزى14035

43.51965نصف11156.555.510.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةجورج مالك عياد صليب14036

2415104.510.51510741255نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةجورج نادى موسى حنا14037

30843.5صفر45103.57.511نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةحازم يوسف جمال شعبان14038

20151278151072165.55نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةحنا بباوى عادل عزيز14039

362720141529171292076نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةحنا موسى حنا تاوضروس14040

352220151530161232077نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةحنين جميل نجيب حنين14041

22151710.512.5231087197.55نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةريمون رمسيس فرج كامل14042

2115137.5916.51075.51776.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةريمون مجدى عزيز وهبه14043

292018.51012.522.517.5107.51876.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةريمون نمر اسحق فرنسيس14044

201511.57.510.5181074.51576.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةسعيد سمعان راجى فوزي14045

201513.55.510.5161074.5147.56.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةسمعان سمير ابراهيم رزق14046

8310.54.57.5121043.51146نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةشادى فارس شحاته عزيز14047

251515.57.51219.51489167.56.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةشادى نادر لويس حنا14048

38.51156نصف88104.57.512نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةشهدى مجدى شهدى بطرس14049

28124.55صفر24104812نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةصبرى السيد ميخائيل عبدالمالك14050



2015105101510701766.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةصموئيل جرجس نصيف رزق هللا14051

201510.57.5916.51072175.55نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةصموئيل غالى حنا يوسف14052

301756صفر1071.52.5911.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةصموئيل ميالد كامل حبيب14053

202010.57.513.5211081.51975نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةصموئيل يوسف منير ثابت14054

201510.54.510.5151070.51586نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةعبدالمسيح نصحى فريد ايوب14055

201911781510751486نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةعبدمجدى العبدكامل14056

201510691510701367نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةعصام رجب عاشور ناجى14057

23.51513781511.5781587نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةغالى مجدى غالى مرعي14058

221514.55.59.5151076.51486.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةفادى جمال مسعود رزق14059

2062.555.510.54431665.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةفادى صبحى رياض حنا14060

3015107.57.5151080167.55.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةفادى عبدالساتر كامل بولس14061

31.51476واحد782.55.57.513نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةفادى عيد بشرى ايوب14062

7.54.5123.531156.55واحد7.57نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةكريم حنا ارشاق حنا14063

19.51635صفر4.521.547.511.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةكريم نسيم راغب حنا14064

2915107.57.51510791676نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةكيرلس جرجس شحاته جرجس14065

30151087.515.51080.51575نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةكيرلس سمير ذكى برسوم14066

261510510.515.51076.51466.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةكيرلس كميل اديب فوزي14067

201510.57.58.5161172.51365نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةماجد عزيز حكيم سليمان14068

402812.512.51325.518124167.56.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمارتن مجدى يحيى زكي14069

39292015153017135166.56نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمارسلينو اسحق ناروز زكي14070

3.5132.52.5صفر1.51.5صفرصفر2صفرنظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةماريو سامح مفيد رياض14071

30.51511.59.58.51810851775نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمازن رمضان على السيد14072

30.51365.5صفر10.5624.57.512نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمحروس ميالد محروس بطرس14073

2715107.57.5151077156.55.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمحمد سيد حسن السيد14074

24.515107.57.5151074.51375.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمحمد قرنى شحاته محجوب14075

2015107.57.51510701465نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمحمد كمال عزيزالدين السيد14076

2915107.57.51510791575.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةمحمود مصطفى محمد احمد14077

3615101211.523.51094.5167.55نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةناروز مختار حنا عزيز14078

29.51810810.518.510.586.51475نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةنصحى مجدى نصحى شكرى14079

32.516109.59.5191087.51675.5نظاميالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةيوسف حنا يونان مرقس14080

46126.55صفر13.5152.57.57.515نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةاسماء صالح فتحى محمد14081

691686.5صفر2915107.57.515نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةاسماء فتحى ابراهيم السيد14082

30.515107.57.5151080.51885نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةاسماء محمد حافظ توفيق14083

36.5231212.512.52512108.51885نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةاسماء منصور بسيس منصور14084

3015107.57.5151080127.55نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةاسماء نجاح ابراهيم عبدالحليم14085



49.5127.56واحد2015445.59.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةاالء يسن ابوالفتوح محمد14086

32151011.57.51910.586.5157.55نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةامنيه ربيع احمد عبدالعظيم14087

37135.55نصف16.562.547.511.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةاميره جمعه شحاته علي14088

301165واحد971.547.511.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةاميمه رمضان راضى محمد14089

20.5557.57.5153.5491385نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةاميمه عصام عبدهللا مهدي14090

25673.5نصف37.510.5واحد76نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةايه صالح عيد محمد14091

372117127.519.514.5109178.56نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةايه فتحى محمد عبدالعظيم14092

2115107.57.51510711565.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةخلود ربيع محمد حسن14093

2115107.57.51510711285.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةداليا حسن عبدهللا حسن14094

25.515107.57.5151075.51385نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةدعاء عصام صالح حسين14095

34885صفر1291.547.511.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةرانيا احمد عبدالستار محمد14096

24.515107.57.5151074.51786نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةرانيا عربى احمد محمد14097

227104591.549.5885نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةرانيا ياسين محمد محمد14098

42.51585صفر20.585459نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةرحمه سيد حسن محمد14099

27.515107.57.5151077.51485نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةرغده محمد محروس محمد14100

35.5192014.514.52920123.51875.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةرنا رمضان حسن احمد14101

32151613.511.52518.5106.51557.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةرنا عبدهللا محمد مهني14102

32.515156.58.51510.588157.56نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةروضه ايمن صبرى صديق14103

1751037.510.5244.5107.56نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةسحر اشرف محروس محمد14104

33.525169.510.52017111.51788نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةسحر عزوز السيد حميده14105

34.5635واحد102.54.57واحد15.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةسهيله خالد عثمان احمد14106

37.547.58واحد144113.547.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةسهيله كمال فؤاد صالح14107

21.515107.57.5151071.5117.56.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةسهيله محمد سليمان محمد14108

2315137.57.5151076105.56.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةشرين محمد احمد المتولى محمد14109

15.55103.54.581.540865نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةشريهان عالء عبدالمنعم فؤاد14110

4066.51.5نصف1721037.510.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةشهندا صالح ابراهيم السيد14111

163.564.559.523777.55نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةشيماء شعبان حليم عبدالجواد14112

32.5775واحد153.56347نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةصابرين عبدالمنعم مختار محمد14113

24.515107.57.5151074.5855نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةصابرين فرج حسن درويش14114

371075واحد11.541037.510.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةعلياء عبدالسالم عبدالمنعم عبدالسالم14115

14.51.5545943457.55نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةعلياء عبدهللا تعيلب ابراهيم14116

2315147.59.5171281147.56نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةفاطمه احمد يحى ابراهيم14117

20310358243775نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةفاطمه امين حلمى عباس14118

73632522346.55نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةفاطمه طلعت ابراهيم ري14119

27775نصف115532.55.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةمروه رجب عبدالرحمن عبدالعظيم14120



31.5775.5نصف11.55.56358نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةمروه سيد قرنى علي14121

3115191282017102175.55.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةمروه عادل حسنى محمد14122

34145.55صفر11410459نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةمروه فرج فؤاد صالح14123

2515147.57.51510791485نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةمنال منصور عدلى عبدالحميد14124

23.515107.57.5151073.5117.56نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةمنه هللا سيد محمد علي14125

2915117.51017.51082.5156.55نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةندى ابراهيم عبدالحميد ابراهيم14126

32.515181292115.51021555نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةندى معتصم ابراهيم السيد14127

28.515107.5815.51079167.55نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةنورهان احمد حسن جاد14128

24.515107.57.5151074.5125.55نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةهاجر سباعى محروس محمد14129

15352.55.582.533.597.53نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةهدى رجب محمد عبدالحليم14130

24.515137.57.5151077.51655نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةوالء صافى اسماعيل عبدالجيد14131

30.525.5147.51017.515.5103155.56نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةوالء مبروك ابراهيم عبدالمولى14132

18.5363.558.52381776نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةاحمد اشرف حسن محمد14133

2915177.51017.51896.51555نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةاحمد زكريا احمد المتولى محمد14134

18.5453.5صفر5.53.5621.53.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةاحمد سيد محمد احمد14135

103251.52667.56نصف9نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةاحمد عباس محمد مصطفى14136

4257.55نصف1861052.57.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةاحمد محمد حسين عبدالعظيم14137

35886.5صفر15.57.564.51.56نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةاحمد محمد عبدهللا عبدالوهاب14138

31.5686.5واحد11.53.5654.59.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةاسالم حسين محمد احمد14139

3926171013.523.517.5123167.57نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةحازم نور الدين محمد الصغير احمد14140

2615107.57.5151076157.57نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةصموائيل صفوت فايز امين14141

241055نصف545.59.5نصف8.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةعبدالحليم محمد حليم عبدالجواد14142

12.5855صفر431.54.5صفر4نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةعبدالعظيم احمد محمد احمد14143

18105.56.5صفر42.57.510صفر4نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةعبدهللا معتصم عبدهللا عبدالعظيم14144

29.5191612112313100.51087.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةعمر احمد عبدالموجود محمد14145

2615107.58.51610771186نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةعمر على محمد مهني14146

2297.55.5صفر102.557.5صفر4.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةعمرو عمر محى الدين محمد14147

25961.5صفر5.54.552.57.510نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةكريم السيد عثمان السيد14148

36.5301913.51528.5181321388نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةمحمد احمد طوسن احمد14149

19.52.51038.511.5245.5665نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةمحمد احمد محروس دياب14150

2415107.57.51510741155نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةمحمد احمد محمد الشيخ عبدالعال14151

431156.5واحد18.54.510459نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةمحمد السيد فتحى عبدهللا14152

30.5151489.517.51592127.55نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةمحمد سعد ابراهيم السيد14153

8.5765صفر3نصف2.5واحدصفر4.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةمحمد عادل عبدالرحمن علي14154

52461.5241063.5واحد10.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةمحمد محمود محمد سليمان14155



533.56.51.521.586.55واحد7.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةمحمد يحى السعدى محمد14156

6.596.53صفر3واحد32صفرنصفنظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةمحمد يحيى احمد عبدالمقصود14157

9253صفر31.523.5صفر2.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةمحمد يوسف محمد احمد14158

821047.511.5435.598.51.5نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةمصطفى صالح محمد الصغير احمد14159

3215157.59.51714.593.51585نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةمصطفى محمد حسين محمد14160

93102.54.5733296.56نظاميحميده الجندى االعداديهمغاغةمعاذ عيد منشاوى يسري14161

2215117.57.5151073107.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةاسماء احمد عبدالرحمن اسماعيل14162

20.515117.57.5151071.5106.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةاسماء عبدالسالم السيد فراج14163

9.58107.57.515345.586.52.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةاسماء هانى الديب يوسف14164

6.51045.59.51036145.55غنظامياحمد موسى االعداديهمغاغةاشواق خلف محمد طه14165

43.5136.55واحد12.57.51057.512.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةامانى اشرف محمد شافعى14166

33.5302014.514.52919.51321977نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةامانى بدوى محمد عبدالرحمن14167

33.5873.5واحد741047.511.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةامانى نمر عبدالهادى راغب14168

34.51275واحد86.567.55.513نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةانوار راضى عدلى عبدالعليم14169

127108.55.5142451066نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةايمان عبدالحميد محمد محمد14170

25.515107.5815.51076146.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةايمان ناجح عبدالفضيل رحيم14171

104.51057.512.53401275نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةايه حمدى حاتم حميده14172

47147.56نصف11.515105.54.510نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةايه سعد محمد ذكى14173

38.5302015153020138.5187.56.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةايه عماد صالح مشاضى14174

3019.51812.51325.519.5112.51876.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةايه فكرى ابراهيم ابوبكر14175

3527.51913.51427.5201291876.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةبسمه صالح سعد ابوبكر14176

3015157.57.51510851576.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةبسمه محروس عبدالمنعم عبدهللا14177

37101.53.5واحد10710459نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةحسناء صالح عبدالحميد فراج14178

4.52.5535.58.5222.597.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةحسناء عبدالهادى محمد عبدالهادى14179

5.56103.558.51040106.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةخلود محمد عبدهللا احمد14180

2018.5167.57.5151079.5177.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةدينا احمد عبدالمنعم عبدهللا14181

36.527.52015153020134197.57.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةرنا خالد مصطفى رمضان14182

3428.5171513.528.518.5126.51875نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةريهام اشرف مصطفى عبدالعزيز14183

44117.55واحد8.5151045.59.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةزهوه محمد تميم موسى14184

93104.55.5101042116.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةساره محمود عبدهللا حسن14185

6253.57.5115.529.583.53.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةسعاد صالح حمدى محمد14186

3222181212.524.514.5111127.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةسماح خالد سالم مسلم14187

37.5301915142919.51351776.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةشهد احمد سعيد محمد14188

33.523.51913122516.5117.51876نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةشيماء حماده احمد عبدالعزيز14189

35191613.51124.517111.51975نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةشيماء خالد فتحى مقرب14190



4.55107.57.5151044.5975نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةشيماء سعيد محمد زكى14191

6.54104.559.512.542.5116.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةشيماء معوض خميس محمد14192

2015107.5815.51070.5156.56نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةعال شهاب عبدالجليل فايز14193

34.527.51612.512.52515.5118.5187.55.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةغيداء احمد حليم محمد14194

2015107.510.51814771055نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةفاتن عاطف خميس محمد14195

2015148.57.5161075116.55.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةفاطمه شوقى محمد عبدهللا14196

3526171210.522.514.51151565نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةفرحه شريف صابر هيبه14197

2015107.5916.51273.51465نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةفوزيه صالح محمد عبدالهادي14198

2820.51097.516.515901265نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمروه سيد حسن محمد14199

13.55.5107.57.5152.546.5106.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمروه شعبان شحاته محمد14200

3629.51512.512.52518.5124197.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمروه صالح عبدالحميد محمد14201

18.5435نصف3.5نصف33واحد10.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمريم عبدالرازق عبدالهادى راغب14202

32.516.5201112.523.518.5111207.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمنى مصطفى ابراهيم صالح14203

35.525.51812.51426.518123.5188.56نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةندا رجب رسالن على14204

37.5231513142718120.5178.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةنشوى عيد عبدالعزيز ابوبكر14205

107.53.5111037982صفر6نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةنعمه اشرف صالح فراج14206

28.515107.57.5151078.5148.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةنعمه خلف قرنى بيومى14207

31.5211210.57.5181092.5207.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةنعمه عيد رجب عبدالحميد14208

25127.55نصف55.52.58صفر11.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةنعمه عيد سعيد عبدهللا14209

23.5151087.515.51074157.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةنعمه فتحى السيد فراج14210

36.51512107.517.51091197.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةنورهان احمد محمود رشدى14211

20477.53.511547167.53نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةنورهان سيد حاتم حميده14212

29.5151010.57.5181082.5167.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةهاجر عاطف عطيه ابوبكر14213

37261512.59.52218.5118.5197.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةهدى سيد صادق حسين14214

34.523.51613132617117197.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةيارا عصام عبدهللا على14215

3115158.5917.51593.5197.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةياسمين حميده محمد محمد14216

27.516.5119.5918.515.589157.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةياسمين خالد حمدى محمد14217

27.515.5127.57.5151080167.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةياسمين كريم رجب رسالن14218

121082صفر2نصف21.5صفر8نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةاحمد اشرف محمد صابر14219

36.5271814.51428.511121187.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةاحمد حسن مسعود جمعه14220

20151110.57.5181074177.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةاحمد خلف محمد طه14221

13.53.5108.5412.53.543157.53نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةاحمد شعبان رجب عبدالحميد14222

30.5161210.5818.51087177.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةاحمد عبدالحميد مصطفى عبدالعزيز14223

28147.52.5صفر14.5245.527.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةاحمد عصام احمد رجب14224

37.528191312.525.515125167.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةاحمد محمد صالح على14225



31.522.51712.51325.510106.5167.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةاحمد نادى ماهر رمضان14226

3620.517138.521.510105167.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةاسالم خلف سعد عبدالمنعم14227

77.53.5111037.5157.53.5صفر9.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةاسالم خميس عطيه ابوبكر14228

3717.5138.51018.51298187.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةاكرم سعيد خميس سعداوى14229

4.5563.525.5223563نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةالحسينى شهاب عبدالجليل فايز14230

20.5151210.55.5161073.5107.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةانس عيد عبدالحميد محمد14231

30.5973نصف8.53105.538.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةباسم حماده شعبان محمد14232

3195.53نصف11.51.5103.547.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةطه احمد سيد عبداللطيف14233

40862.5نصف15.52117.53.511نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةطه مسعود عبدالجليل عايد14234

2315117.57.5151074855نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةعبدالرحمن سعيد عبدالرحمن عبدالوهاب14235

26.515138.56.5151281.5127.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد فتحى عبدالرحمن14236

2115138.57.51611761185نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةعبدهللا عبدالهادى صابر حسن14237

2315137.57.5151076115.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةعمر عصام سيد حسين14238

35151597.516.511.593115.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةكريم عيد يسن جوده14239

33151287151085107.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمؤمن حسين يسن جوده14240

34.515157.57.51510.5901465نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمحمد اشرف صبرى صديق14241

3218.511137.520.513951055نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمحمد حجاج عبدالحكيم حسين14242

29151087.515.51180.5107.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمحمد حجازى مصطفى عبدالعزيز14243

2015107.57.51510.570.5105.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمحمد حنفى عطيه ابوبكر14244

15.5971.5نصف41.52.54صفر7نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمحمد خالد حسن عبدالعليم14245

36.525141282015110.5137.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمحمد رضا سعد ابوبكر14246

3122141181913.599.5167.55نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمحمد سامى محمد على14247

واحد77.51.591141.567.5واحد13.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمحمود احمد فتحى مقرب14248

231.54.5523.5683واحد11نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمحمود اوسامه احمد رجب14249

1263.52صفر32.524.5واحد3.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمحمود حسن مسعود جمعه14250

16.56107.53.511447.5952.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمحمود رضا عبدالحميد محمد14251

6.552.546.51028.51255نصفنظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمحمود فراج محمد عبدالحميد14252

1.551433610.5371353نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمحمود ماهر عبدالحميد محمد14253

1121.53.54.520.5122.55صفر1.5نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمصطفى سيد محمد عبداللطيف14254

2015117.57.51510711955نظامياحمد موسى االعداديهمغاغةمصطفى فايز عيسى مفتاح14255

2315107.57.51512.575.51955نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةاسراء عبدهللا جمعه عبدهللا14256

2015167.57.51512.578.51665نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةاسماء خميس مرعى سيف14257

2015117.57.51510711555نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةاسماء صابر شعبان احمد14258

27.518147.57.51512.5872055.5نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةاالء ضيف هللا عبدالجواد محمد14259

26.517137.57.5151384.51965.5نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةاالء محمد محمد احمد14260



29.520127.57.5151187.51965.5نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةامانى اشرف محمد محمد14261

2016117.57.51510722065نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةامانى السعدى مرعى ابوسيف14262

12.52102.51.545.5341763نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةاميره عبدهللا ابراهيم ادم14263

3018.5107.57.5151184.51965.5نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةايمان ابراهيم محمود عبدالقوى14264

2015107.57.51510701655.5نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةايمان عبدالسالم عوض هنداوي14265

25.516.5137.57.51513831655نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةايه سالم فرج ابوسمره14266

2015127.57.51510.572.51655نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةخديجه عوض رشدى سالم14267

2015137.57.51511741655نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةدعاء خميس عبدالعزيز محمد14268

2015.5147.57.5151175.517.565نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةرانيا راشد يوسف ابراهيم14269

26.515.5137.57.51512.582.51765نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةرانيا عز الدين صالح عز الدين14270

2819127.57.51512862055.5نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةرودينا عمر عبدالقوى منصور14271

11.51553.547.510492055نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةزينب ناجى صالح عبدالغفار14272

27.515.5117.58.51610801665نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةشربات عاطف عبدالمنعم محمد14273

32.517117.51219.518.598.51755نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةشهد احمد عبيد منصور14274

3215147.51421.51799.51855نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةشهد سعيد صالح علي14275

31.518128.59.5181796.52065نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةشيماء رمضان عبدالتواب احمد14276

2015.5117.59.51710.5742065نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةشيماء سعد عبدالوهاب حسن14277

2015107.57.51510701965نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةعزه محمد عبدالتواب احمد14278

201510691510701855نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةعزه هالل عبدالعال ابراهيم14279

28.521167.51118.5161002065نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةفاطمه على سيد علي14280

34.5201514152917115.52065نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةمنار خميس عثمان سيد14281

3521.5201114.525.518.5120.51965نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةمنار راضى ابراهيم عبدالمولي14282

24.515107.5815.510751955نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةمنجه كريم نجاح كيالني14283

2015107.57.51510701865نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةمها راضى عطيه محمد14284

2015107.57.51510701755نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةناهد حماده شعبان زكي14285

2015107.57.51510701865نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةنورهان سالم قاسم علي14286

2115107.5815.51071.51865نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةهاجر مسعود حسن عباس14287

2216105101510.573.51965نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةهدى جمعه فاروق عوض14288

2015106.58.515107010105نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةهديه عبدالسالم عبدالعزيز سالم14289

2017107.5916.51174.51965نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةهند سعيد عبدالوهاب حسن14290

36.5437.510.53271651.5نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةورده سليمان مصطفى احمد14291

واحد447.511.51.526.5166صفر9.5نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةوفاء عاطف رفعت عبدهللا14292

واحد15.5654.57.512543.5166نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةياسمين حسن شعبان احمد14293

133104.5812.5442.51455نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةابو بكر صالح حسن عباس14294

2015127.58.51610731366نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةاحمد سالم احمد موسى14295



321255واحد6.541037.510.5نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةاحمد شعبان عبدالحكم علي14296

2915158.58.51712881255نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةاحمد عادل ناجح حسين14297

3926.51812.51426.5171271975.5نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةاحمد محمد عبدالحليم احمد14298

36.518.5201414.528.518121.5206.55نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةالمعتصم سالم المعتصم سالم14299

142104.57.5123.541.5155.55نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةجابر بدران جابر موسي14300

341516.58.5917.511.594.5196.56نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةحسام حسن عبدهللا حلمي14301

3366.53نصف7.54.51055.510.5نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةحسن رمضان عبداللطيف موسي14302

26.515.516.513102311.593187.55نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةحسين حسن احمد محمد14303

201511.57.57.5151071.51485نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةحسين رمضان عبداللطيف موسي14304

2115147.57.5151075117.55.5نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةحسين محمد حسن محمد14305

3116188.58.51711.593.51886.5نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةحماده ابراهيم حسن مسلم14306

3415187.510.5181398176.55نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةحماده سيد محمد عبدهللا14307

201517.57.5916.510791355.5نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةحماده عبداللطيف رشدى صالح14308

241516.57.57.51510.5811455نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةرشدى محمد رشدى سلطان14309

31.5952.5واحد7.53105.54.510نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةصالح محمد صالح عبدالنبي14310

271518.5891716.5941775نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةطه بدر عبدالعال ابراهيم14311

373019.514.513.52819.5134198.55.5نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةطه خميس عصمت جابر14312

201513.57.5916.510751575نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةعبدالسالم عبدهللا حلمى عبدالسالم14313

37.526.519.515142918130.5207.55نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةعبدهللا صالح عببيد محمد14314

29.523.5177.57.51513981675نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةعبدهللا منصور عبدهللا شحاته14315

22.515177.57.5151079.51055نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةعالء عبدالسالم حمدى عبدالوهاب14316

20151387.515.51073.51355نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةعلى رمضان سيف فرج14317

30.515197.57.51512.5921455نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةعلى عبدالصمد محمد رمضان14318

201517.57.57.5151077.5135.55نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةعلى عبدهللا صالح على14319

29.51516.57.57.51511.587.5137.55نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةعمر حميده خميس حميده14320

201513.57.57.5151073.51165نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةعمر عبدالرازق صالح عبدهللا14321

26.5853صفر45.510.533.56.5نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةعوض عبدالوهاب عبدالكريم عبدالوهاب14322

24.515187.57.5151082.51075نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةفايز عبدالمنعم فايز سعد14323

2015147.57.5151074167.55نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةكاظم محمد عطيه شناوي14324

2015157.57.5151075116.55نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةمحمد حسن عطا حسن14325

25.51515.57.5815.511.583147.55نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةمحمد رجب محمد حسين14326

2015117.57.5151071875نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةمحمد رمضان حسين شارف14327

38.52819.514.514.52918.5133.51475نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةمحمد رمضان راضى عبدالدايم14328

261819.597.516.51090107.55نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةمحمد شعبان عيد شحاته14329

33.518.519.51010.520.517.5109.51055نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةمحمد صالح السيد محمد14330



2015167.57.51510761075نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةمحمود جوده محمود مهدي14331

36251814.51428.518125.51575نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةمصطفى السيد احمد محمد14332

13.57.5135.55.5113.548.51352.5نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةمصطفى ناجى صابر مقاوي14333

2915177.58.51613901275نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةمعتز سعيد صالح علي14334

33.52319.5108.518.513.5108177.55نظاميعلى عيسى االعداديهمغاغةيوسف ربيع شعبان محمد14335

36.5117.53نصف10.56104.559.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةابتسام ايمن عزيز غطاس14336

41965نصف15.54.51055.510.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاثار محمود عويس محبوب14337

2015147.57.5151074107.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاسراء عوض هللا حسن احمد14338

106144.559.51.541855نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاسماء فالح حليم عبدالموجود14339

44136.53واحد13.57.512.55.549.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةالشيماء خالد ابوبكر محمد14340

2015177.57.5151077177.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةامانى سامح منير اسكندر14341

20.51517.57.57.5151078167.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةامانى عماد فايز امين14342

3215197.510.51816.5100.51885نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةامانى فايز جرجس حكيم14343

231517.57.57.5151080.51485نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةامانى يحى ابراهيم عبدالمسيح14344

201514.57.57.5151074.51585نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةامل مجدى حنا عطا هللا14345

41146.53نصف15.57.51043.57.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةامل مكرم شحاته عبدالمالك14346

2015127.57.51510721385نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاميره ايمن حمدى قرنى14347

42.5116.53.5واحد138.5104.55.510نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاميره عالء حمدان عبدالعظيم14348

45156.53.5واحد174144.54.59نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاميره فرح رشدى فريد14349

35.51518.57.57.51512.596.51575نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاميره ميخائيل فهيم جاب هللا14350

16911.55.53.591.5471263نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاميره نور بشرى يوسف14351

8.59105.53.591.5381175نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةانجى شعراوى رفعت حبيب14352

271719.58.510.5191092.5127.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةايمان مجدى بهلول كريم14353

39182013142719.5123.5177.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةايمان مجدى رؤف شحاته14354

3619181313.526.517.51171775نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةايه اشرف صادق على14355

16.55.515.54.54.59248.51475نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةايه خميس شميى محمد14356

28.515177.5916.510871465نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةايه رفعت فتحى توفيق14357

3218.512.57.51017.511.5921775نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةايه كامل محمد كامل14358

29865نصف126.53437نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةايه محمد محروس حسن14359

381275صفر121533.54.58نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةبركه ذكى جرجس حكيم14360

461255صفر171535.55.511نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةبسمه عالء عبدالمنعم محمد14361

33124.55نصف98.52.557.512.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةبطه طارق حلمى اسماعيل14362

43.51775واحد11.5153.54.5812.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةتسيمون كمال عبدالمسيح اسحق14363

46.5186.55واحد14.51535.57.513نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةجانيت عماد حنا نصيف14364

43.51865واحد121555.5510.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةحنان عدلى ثابت جاد14365



177.567.57.5151.5471875نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةداليا يوسف فهمى مكسيموس14366

2015107.57.5151070107.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةدعاء رجب شحاته محمود14367

3586.55واحد137.5544.58.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةدعاء رضا حسين كامل14368

32.5151088161083.51765نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةدليا احمد صادق على14369

21151087.515.51071.51865نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةدميانه اسامه حبيب جاد الكريم14370

38.5175.55.5نصف7.5153.54.57.512نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةدميانه اشرف صبحى يوسف14371

2115107.57.51510711975نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةدميانه حاتم حمدى فخري14372

27.51813.57.512.52014.593.51975نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةدميانه صبرى رمزى اسكندر14373

31.515108.5816.513861975نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةدميانه عادل شحاته اسكندر14374

31.51652.5صفر12.564.553.58.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةدميانه عزت نصيف حبيب14375

4030201514.529.520139.52078.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةدميانه عماد كمال وهيب14376

24.515101011211080.51875.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةدميانه فايز اسكندر حنين14377

2015107.5916.51071.51775نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةدميانه ماجد فؤاد اسكندر14378

30.557.55نصف9.593.5448نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةدنيا ياسر سيد حسن14379

2619107.57.51510801575نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرانيا ارنست فايز نصيف14380

2015107.57.51510701555نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرانيا مدين فريد ذكى14381

2020107.57.5151075156.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرانيا ياسر نمر حبيب14382

34.5251614.51428.518.5122.5156.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرجاء وجدى فؤاد يعقوب14383

2015.5107.57.5151070.51185نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرحمه رجب شحاته محمود14384

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرحمه رضا محمد احمد14385

8.58.5247.511.51040.51252.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةروفيده ايمن عيد فؤاد14386

2019.5107.57.5151478.51485نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةريموندا وليد عزمى حكيم14387

3524.5107.57.51515.51001585نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرينى جون شحاته جرجس14388

2020107.57.51511.576.51585نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرينى سامح شكرى فريد14389

2020105.59.5151176136.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةريهام هانى تميم حسين14390

3625.5101314.527.5161151465نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةزينب محمد بسيونى احمد14391

3925.51914152918130.5165.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةساره امين مكرم وهيب14392

2015104.510.51510701655نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةساره عيد عوض توفيق14393

5.5154.547.511.51046.5155.52نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةساره فهيم ثابت فهيم14394

2019.5107.5916.511.577.5155.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةساره مصائيل فرويز شاكر14395

22.518107.5815.51278176.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةساندى افرايم رفعت فايز14396

2015.5106.58.5151070.51455نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةساندى جرجس بنيامين شحاته14397

2015105.59.51511.571.5157.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةساندى عماد حنا نصيف14398

2018.5107.5815.51377157.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةساندى هانى شكرى ذكي14399

2015107.57.51510701585نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةسماح نعيم ضبع نعيم14400



1.58.533.547.51030.51462نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةسميحه فاروق فريد شاكر14401

33.516171414.528.515.5110.51785نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةسنيه اشرف حنا زكى14402

2015119.58.51810741685نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةسوميه خالد ابوبكر محمد14403

321516.51210.522.513.599.51685نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةسيمون اشرف مسعد فريد14404

201512.5128201077.51685نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةسيمون جون بنيامين مرقس14405

30181511.51122.51095.51685نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةسيمون ميالد ابراهيم سعيد14406

201512.59.51120.510781575نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةسيمون ولسن موسى حنا14407

3515141210.522.517.51042085نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةشرين رفعت محمد حليم14408

3826.518.514.514.52919131187.56.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةشرين فادى فايز نصيف14409

201516.5107.517.510791685نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةشيماء ابوبكر غالب محمد14410

201510.58.5816.510721575نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةشيماء رضا صبره عبدالرحمن14411

36.51518.5129.521.519.5111197.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةشيماء سالم على محمد14412

5.5156.59.57.5173.547.51861.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةصباح مكرم ناشد سولاير14413

32.51514.51392218.5102.51685نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةعائشه مختار تميم حسين14414

12.55.5497.516.52.5411772نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةعلياء خالد فتحى محمد14415

211510.511.5819.510.576.5137.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةغاده رضا حسين عبدالعزيز14416

27.5151888161288.5167.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةفرحه فرج عوض رزق هللا14417

8.510.5451682.5واحد11.54.5107.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةفرحه ميالد فايز نصيف14418

271515.510.5919.511.588.51485نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةفورنيا حنا عياد حنا14419

36.51518.51081816104187.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةفيروز داود اسلمان شحاته14420

251515.51011211086.51775نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةفيرونيا رفعت مالك تاوضروس14421

22.51515.511.57.51910821775نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةفيرونيا نصر جرجس بولس14422

291516.51211231093.51775نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةفيرويت عماد سعد شفيق14423

382917151429191321875نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةفيوال بيشوى عادل يونان14424

6.575.57.5815.54.539167.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةكرستينا يوسف يونان ابراهيم14425

9.5154.57.5916.53.549157.55.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةكريمه عادل قلينى صادق14426

73.528.58.5172.5321355نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمادلين وجيه فؤاد جرجس14427

20151012.59.52210771675.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمارتينا لطفى بولس فهيم14428

2015107.57.51510701775نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمارى اكرم عادل كامل14429

3829171514.529.519.51331875.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمارى صبحى نمر ذكي14430

13.591.59.57.5173.544.51475نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمارين اسحق بنيامين ميخائيل14431

2015101081810731775.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمارين اشعياء حنا جرجس14432

382715151429191281875نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمارين اشعياء يوسف حليم14433

2015108.57.51610711675نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمارين عيد مكين اسحاق14434

35.526171514.529.519127177.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمارينا اشرف موريس حبيب14435



2018.51211.51021.51284137.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمارينا حنا شوقى حنا14436

3416.5101412.526.513100187.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمارينا ريحان شكرى مايز14437

13.53.54.59.54.514237.51473.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمارينا سامح عزمى حكيم14438

281513.5118.519.513891475نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمارينا ميالد حنا فهيم14439

3017.513.511.511.52310.594.5197.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمارينا ناجى فوزى فهيم14440

3828.51715132819.5131197.55.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمارينا نظمى جمال نعيم14441

1563.54.58.5133.5411175نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمايزه حنا عبدالشهيد رزق هللا14442

2721.51312112316100.51775.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمحبه اشرف عيد حنا14443

21.51510119.520.512791775نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمديحه عماد حنا زكى14444

22151010.58.51910761765نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمرتينا اسطفانوس فلويز حبيب14445

20151069.515.51070.51575نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمرتينا وفيق كامل عبيد14446

9.5957.59.5172.5431673نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريانه امجد ناجح اسحق14447

26.51511.5109.519.51082.51575نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريانه سامى وديع عوض14448

8.536.55.59.5153.536.5127.53نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريانه صموئيل كامل ابراهيم14449

26.515117.511.5191182.51675نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريانه مكارى عادل عياد14450

2015107.51017.51072.5166.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم اشرف حكيم ثابت14451

2015107.57.51510701885نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم اشرف نسيم يوسف14452

24.515107.57.5151074.51365نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم امجد لمعى حنا14453

22.515107.5815.510731275نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم توما خيرى ثابت14454

85.5107.57.515442.5157.52.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم جرجس فايز نادى14455

3216.513.58.5917.515.5951775نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم سامى حنين عزيز14456

3.515104.55.5101149.5166.53نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم عاطف عبدالشهيد عطيه14457

29.51072واحد8.563.555.510.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم عاطف محروس رزق هللا14458

5533.547.51.522116.52.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم عزت عطى حبيب14459

108105.55.51110491173نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم عونى رجائى فكري14460

2015107.57.5151474117.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم فادى مايز مرقس14461

2015117.57.51516771385نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم فادى يوسف سعدهللا14462

68644.58.5432.5135.52.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم فرج عبدالمسيح رزق هللا14463

22.537.510.5318.555.52نصفنظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم فرح ابراهيم يوسف14464

2415107.57.51514.578.51485نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم مجدى ابراهيم قالده14465

9.5745491039.5126.53نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم مجدى فارس كامل14466

87.55459433.5773نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم مجدى نبيل جاب هللا14467

26.5151010.5919.511821775نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم محمود بسيونى شحاته14468

2015107.57.51510701365نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم ميخائيل ايوب ميخائيل14469

2045.55.54.510241.51263نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم نور صادق حنا14470



15957.55.5133451363.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم وجدى خير وليم14471

31116.53.5واحد1253.54.559.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم وسيم رفعت حكيم14472

33116.52.5واحد108.544.559.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم وسيم فرج عازر14473

8.5423.558.52.525.5105.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم وعد عزمى نجيب14474

26.51510105.515.51077156.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمريم ياسر مختار حنا14475

2815109.57.51710801575نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةملك فالح محمود محمد14476

281155واحد5.549.5واحد10.56نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمنار رضا احمد محمد14477

30151087151080127.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمنار عماد عادل عزيز14478

20151097.516.51071.51275نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمنار مكارى فرج عوض14479

24105.53واحد64.53.5549نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمنجه ميالد حنا صداق14480

27.5151087.515.510781875نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمنه هللا ميهوب محمد اسماعيل14481

2815108.56.51510781085.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمنيره عادل عبدالشهيد عطيه14482

2474.52.5واحد5.55.54.534.57.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمهرائيل عماد حكيم حنا14483

24.515107.57.5151074.5116.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمهرائيل ماجد رفعت حنا14484

216.558513348.51375نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةميرفت بنيامين بشرى كامل14485

38.5151010.511.5221095.5156.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةميرنا مجدى جابر شحاته14486

20855.5510.5245.51475نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةميرنا وفيق كامل عبيد14487

251.55.54.510220.51575نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنادره شهدى رجائى فكرى14488

24.5151110.57.5181078.5167.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنانسى عزت عياد فهيم14489

28126.53صفر1042.57.5411.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنانسى عيد حسن مصطفى14490

301365نصف8.562.57.5512.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةناهد عسران لبن نعيم14491

21855نصف5524.548.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنرمين امجد مالك اسحق14492

43116.53واحد1673.5105.515.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنرمين رفعت يوسف حنا14493

37127.55نصف126387.515.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنرمين عادل فوكيه صادق14494

381375نصف14.53.53.58.57.516نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنرمين عماد ظريف حنين14495

13.54.54.57.57.515239.51883نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنرمين يسين صالح يسين14496

91537.57.515244127.53نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنسيمون اشرف ابراهيم يوسف14497

1663.597.516.53.545.51583.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنسيمون عادل داود سليمان14498

11.56.52.59514337.51185نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنسيمون مجدى مرعى يعقوب14499

331073.5نصف9.56.52.58.55.514نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنعيمه حسب هللا حكيم كامل14500

971097.516.5446.51275نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنعيمه رأفت عوض حنا14501

871087.515.5242.51635.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنفين ذكى حمدى لبيب14502

108.5108.57.516347.51875نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنوره ظنى جابر شحاته14503

3415151213.525.514.51041876.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنوره عيد حبيب جاد الكريم14504

2015108.57.51610711675نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنوره ماجد جمال فؤاد14505



201510117.518.51073.51075نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنورهان ناصر جمال حسن14506

6610107.517.52.5421175نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةهايدى مجدى رشدى بشرى14507

36151412.512.525151051575.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةهناء امجد عيد حنا14508

2015108.57.51610711575.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةهناء ايسم خليصى جاب هللا14509

115.5107.55.513342.51586نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةهناء رفعت بهلول كريم14510

1576.58.55.5142.5451575.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةهناء عماد عادل وهيب14511

1045.53584.532136.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةهناء وسيم حنا اسكندر14512

124.5107.5411.54.542.5128.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةهند عبدهللا عبدالرحمن احمد14513

2115107.57.5151071127.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةهنيه عوض حنا ناشد14514

2715107.57.51510771277نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةياسمين احمد عويس محبوب14515

39.523.51512.511.524181201686.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةيوستينا اسامه رشدى كامل14516

3920.5171311.524.5181191676.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةيوستينا عزت مالك تاوضروس14517

2015117.57.51510711465نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةيوستينا نصحى حمدى فخرى14518

117107.57.5153.546.51275نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةابانوب اشعياء رفعت فايز14519

2215108.57.51610.573.51475نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةابانوب رفعت صبحى يوسف14520

2015107.57.51510701585.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةابانوب سعد وديع ذكى14521

2315107.57.51511741485نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةابانوب ماجد خيرى ثابت14522

33151712132518108158.56.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةابانوب مجدى حنين فهيم14523

2215147.5815.51581.5146.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةابرام عاطف مايز مرقس14524

45145.55واحد147107.55.513نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةابرام واصف يوسف فهيم14525

2415147.5815.51078.51675نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةابراهيم اسحق شكرى وهبه14526

125107.54.5123.542.5137.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةابراهيم صادق وديع بولس14527

24.5115.55نصف6527.53.511نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةابراهيم عاطف عبدالشهيد عطيه14528

2915139.57.5171488167.56نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةابراهيم عزت امين شحاته14529

311518131023201071675نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةابراهيم عياد صموئيل حنا14530

31151713.514.52819110147.56نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةابراهيم ماجد لياس كريم14531

331519.514.51428.518.5114.51576نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةابراهيم نعيم جميل نعيم14532

2315121051515801576.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةابراهيم يحى ابراهيم فهيم14533

2415139122110831575.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةابو بكر صالح عبدهللا محمد14534

2015107.57.5151070776نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاحمد ايمن صالح السيد14535

105117.57.515243665نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاحمد حمدان محمد محمود14536

201511.57.58.5161072.51155.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاحمد عبدالحليم احمد زيادى14537

109117.54.5122.544.5355نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاحمد عبدالمنعم احمد محمد14538

4395.55.5نصف116.5107.57.515نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاحمد عمر محمد حليم14539

27455نصف67.57.532.55.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاحمد كرم عبدالعظيم سيد14540



2415127.57.51510761265نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاحمد محمد جمعه عبدالعزيز14541

2015107.57.51510701055نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاحمد محمود فتحى توفيق14542

138107.57.5151.547.51176.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاحمد هاشم عبدالفتاح عبدالرحمن14543

38.586.55نصف515103.54.58نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاسامه امير مسعد يوسف14544

301516.57.5815.512891555نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاسالم خالد تميم حسين14545

35151310112111.595.51275.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاسالم صبرى راضى على14546

3015137.57.51510831275نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةاسالم محمد صادق علي14547

2015107.57.51510701175.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةافرايم عازر فاضل بطرس14548

49.51076واحد166.5107.58.516نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةالبير امير عادل رشدي14549

201511.57.51017.510741385نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةامير ماجد وفدى حنين14550

113107.57.5152411275نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةامين ميخائيل بشرى يوسف14551

311165.5واحد52.5107.5512.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةامين وديع بنيامين ميخائيل14552

1286.57.57.5154.5461275نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةايسم شعراوى رفعت حبيب14553

201514.57.58.5161075.51065نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةايليا فرج جميل نعيم14554

127107.57.51524695.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةايليا ميالد اخنوخ اسكندر14555

64.553.525.5223755نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةايمن جميل فرج عازر14556

341512.51010201293.5147.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةايهاب ايمن عبيد كامل14557

963.58816337.5111.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةباسم اسحق عبدالمالك اسحق14558

33151712.51224.514.5104167.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةباسم رفعت حمدى حبيب14559

118.5107.54.512445.5135.55.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةبنيامين وديع بنيامين ميخائيل14560

108108.5917.52.5481475نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةبيتر امير فادى موريس14561

20151089171072137.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةبيتر سعد غالب فوزي14562

129107.57.515248115.56نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةبيشوى اسامه ثابت كمال14563

20151087.515.51070.51655.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةبيشوى عزت شوقى حنا14564

2215108.57.5161073157.55.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةبيشوى عماد نبيه شاكر14565

20151098.517.51072.5135.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةبيشوى فرح عياد فهيم14566

20151099.518.51073.51286نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةبيشوى مرزق مكرم وليم14567

128.5107.57.515247.51066نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةجرجس عماد عيد حنا14568

201510891710721075نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةجرجس كريم سعيد نظير14569

2015107.57.5151070126.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةجريس جرجس عبدالمالك جرجس14570

2015108.57.51610711365نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةجورج مكرم ذكى شفيق14571

20151087.515.51070.51055نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةجوزيف اشرف بشرى يوسف14572

39292015153019.5137.5166.55.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةجون داود سليمان حنا14573

67.57.5151.535.5955صفر13نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةحازم سيد عبدالوهاب رمضان14574

24.5855واحد47.5411.5واحد7نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةحازم ياسر محمود ابوالعنين14575



164.5107.55.513245.5115.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةحسام رجب شحاته حسانين14576

2015107.57.5151070106.56نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةحسن رشاد فالح حسن14577

47.5356واحد128.5109716نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةحسن ضاحى حسن محمد14578

20151087.515.51070.51055نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةحسين ايمن محمود عبداللطيف14579

85.5107.5512.51.537.596.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةحسين رضا عبدالوهاب عبدالمعبود14580

2015108.57.51610711065نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةحماده صالح سليمان كامل14581

3621.5161413.527.519.5120.51077نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةحمزه عبدهللا على حسن14582

2515129.58.5181080177.55.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةحنا ابراهيم حنا نعيم14583

39.51165واحد127.547.57.515نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةحنا ولسن حنا اسكندر14584

62.5683.511.5228955نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةحنا يسرى فاروق جاب هللا14585

147108.5816.5249.5157.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةخرستوس اشرف يحى ذكي14586

3016.5151312.525.515.5102.5147.56.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةديفيد امير بولس عزمي14587

26151613132615.598.5147.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةديفيد ايمن قاعود نعيم14588

107107.53.5111.539.596.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةديفيد موسى فايز فهيم14589

35271914152919.5129.5197.55.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرؤوف رسل عبدالرؤوف عزيز14590

20151012.5921.51076.5157.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرامز صبرى وفيق شفيق14591

23151012.511.5241082146.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرامز مجدى حنين فهيم14592

40291914.51529.519.51371885.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرامى اشرف اليشع اخنوخ14593

2015108.57.5161071117.55.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرامى اشعياء عبدالشهيد رزق هللا14594

9767.5512.5438.51175.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرامى شكرى ابرهيم رزق14595

201510981710721085.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرامى فرح صبحى ابراهيم14596

95107.57.5152.541.5965نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرامى نادر حنين نصر14597

73.557.55.5131.5301155.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرضا حسب هللا حكيم كامل14598

20151089.517.51072.5165.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرضا عزت زكى عبدالشهيد14599

221510107.517.51074.51056.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرضا محمد حلمى عبدالموجود14600

201510119201075137.56نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرفعت اشعياء منير ذكى14601

37301613.514.52820131177.56نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرفعت حنا عبدالنور منير14602

118.55.58.59.5181.544.597.55.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرومانى ايمن عيد فؤاد14603

261512.58.51119.510831475نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرومانى خلف حبيب رزق هللا14604

211511.589171074.5147.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرومانى ماجد وفدى حنين14605

2015109.57.5171072137.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةرومانى ياسر شحاته ذكى14606

2015107.57.5151070147.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةريمون ايمن سعد مالك14607

201510109.519.51074.5137.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةريمون عماد عزت حليم14608

291514.51211231091.51476.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةريمون ميالد عبيد جرجس14609

2015111110211077117.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةسامح عماد رفعت منير14610



38271613.514.52818.5127.5177.57نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةسامح عماد يونان مجلي14611

201511.510.510.5211077.5157.56.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةسامح فرج فالح اسكندر14612

86109.58.518547137.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةسعد فليفل سعد شاكر14613

5واحد4612واحد129.5105.5813.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةسعيد عيد سعد محبوب14614

48127.55.5واحد129.51087.515.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةسيد احمد سيد راضى14615

34.587.55صفر106.537.57.515نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةشاكر يوسف سعد شاكر14616

3515161111.522.51098.5137.56نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةشريف حليم بشرى حليم14617

47107.55صفر138108.57.516نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةصموئيل طلعت عبدالمسيح رزق هللا14618

58.597.55.5صفر1615108.5917.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةصموئيل عزت نصيف حبيب14619

52.5117.53.5صفر151568.5816.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةطارق جمال احمد حسن14620

2015109.5817.51072.5107.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةعادل مجدى عادل فاروق14621

231516.57.57.51510.5801085نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةعبدالرحمن موندى كريم محمد14622

16.5104.51.5صفر4.55.5واحد5صفر6نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةعبدالعظيم كرم عبدالعظيم سيد14623

145105.54.5104.543.5108.52نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةعبدهللا ابوبكر ابراهيم علي14624

291516.5911201090.5148.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةعبدهللا ياسر احمد زيادى14625

105.51167.513.52.542.51282نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةعبدالمسيح سامح صموئيل نعيم14626

126.51154.59.52.541.5105.53نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةعبدالمسيح عاطف صادق اسحق14627

271516.57.5916.51489127.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةعبدالمسيح يونان لطفى بباوى14628

77.51077.514.51.540.597.53.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةعبدالمنعم عالء عبدالمنعم محمد14629

2015138.57.51610741675نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةعشم يحيى حسب هللا صادق14630

201516.58.57.5161077.51585نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةعماد ابراهيم ميخائيل ابراهيم14631

211517.57.57.5151078.51485نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةعماد بهجت ميخائيل ثابت14632

321515.57.51017.515.595.5167.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةعمر محمود تميم حسين14633

117.512.56.57.5142.547.51485نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةفارس رسيم فارس كامل14634

431085واحد97.51177.514.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةفارس مجدى صقر مرزوق14635

361713.513.513.52717.5111166.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةفاروق عبدالباسط فاروق اسماعيل14636

11513.585133.546148.53.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةفالح امجد فالح يعقوب14637

3315168.59.51810921585نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةكارتر هاللى حبيب حنا14638

20151697.516.51077.51285نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةكامل يوسف كامل عبيد14639

2015169.5817.51078.5148.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةكيرلس صبحى دويب وهيب14640

4029.52015153020139.51486نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةكيرلس عزت زيادى ابراهيم14641

201515.57.57.5151075.51475نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةكيرلس عيد صادق دنيال14642

4028.519.515153019.5137.51375نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةكيرلس مجدى رؤف شحاته14643

34.51353.5نصف117.5645.59.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةكيرلس مجدى رمزى موسى14644

231512.57.59.5171077.5147.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةكيرلس مجدى كمال اسكندر14645



34.5117.53صفر64.5106.57.514نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةكيرلس ميالد حنين نصر14646

36.5127.53.5صفر147.56.535.58.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةكيرلس ميالد شويل ميخائيل14647

36.5115.55نصف137.5654.59.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةماركو امجد سعد جرجس14648

40.5137.53.5نصف174.51035.58.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةماركو راوى كامل قلينى14649

34157.53.5صفر1265.564.510.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةماركو صابر جريس ذكي14650

2615117.57.5151077167.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةماركو مجدى ذكى تاوضروس14651

201511.57.57.5151071.5167.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةماريو صليب داود حنا14652

23.5115.53.5صفر95243.57.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمايكل غطاس شكرى رزق14653

3415107.5815.51084.51575نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمحمد احمد ذكى مفتاح14654

44.5107.53.5واحد1181077.514.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمحمد احمد سالمان ابوالخير14655

36.51443واحد851147.511.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمحمد احمد محيى الدين محمد14656

2815127.57.51510801375نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمحمد ايمن حمدى نادى14657

32955نصف45.5113.57.511نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمحمد جمعه صادق امين14658

75665.511.5433.51251.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمحمد طلعت عبدالمنعم محمد14659

3927.51714.51428.519.5131.51555.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمحمد عبدالعظيم محمد عبداللطيف14660

2615137.57.51510791075نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمحمد عصام حسنى على14661

2315127.57.5151075145.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمحمد مجدى حمدى احمد14662

31151199.518.51085.51655نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمحمود حسن حلمى عبداللطيف14663

47.51473.5نصف197.51145.59.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمحمود شعبان محمد محمد14664

43.51235نصف186.5103.558.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمحمود عايد صالح سيد14665

2015108.57.51610711485.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمحمود محمد عز حسب هللا14666

7.58.5161045.51755صفر127.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمدحت سماح صبحى حنا14667

2715101181911.582.51685نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمدحت عماد كرمه معوض14668

36151912.51325.517112.51785نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمدحت يحيى رفعت عزيز14669

67.5467.513.53341465.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمراد رضا موريس شاكر14670

3722.51011122316.51091685نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمصطفى رجب حسن خليفه14671

36151411.513.525161061785نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمفدى يونان يوسف نعيم14672

2915101110.521.51489.51785نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمفرح جرجس جمال نعيم14673

39302015153019.5138.51985.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمفرح سامح حنا صادق14674

108.557.5512.54.540.51683نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمفرح سامح وديع بولس14675

281510881612.581.51885نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمكارى جون مكرم نعيم14676

28181798.517.51393.5156.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمكرم بنيامين سعد حنا14677

119.546.58.5151049.51362.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةميخائيل حنين فرويز ميخائيل14678

20151078.515.51070.51785نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةميخائيل نور ميخائيل ابراهيم14679

109.555.57.513441.51583.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةميالد امجد امين ميخائيل14680



2315127.57.51510751585نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةميالد ايمن يونان شاكر14681

2615147.57.51510801685نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةميالد تامر جمال كامل14682

2215107.57.51510721775.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةميالد عزت رشدى يوسف14683

39.51562.5واحد715367.513.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةميالد هانى اشعياء منير14684

121547.57.5152.548.51273.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةميالد وجدى فايز نادى14685

2015109.5918.51073.51375نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةميالد ولسن جرجس بولس14686

37161612.51527.519.51161975نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمينا عماد عيد حنا14687

2015107.57.51510701655نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمينا مجدى رمزى موسى14688

2015107.57.5151070125.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنادر باسم رافت نعيم14689

2115137.57.5151377155.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنادر بشاره جرجس نعيم14690

2415168.57.5161788156.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنادر جريس خيرى ثابت14691

33152011.510.52216106156.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنادر حنا موسى حنا14692

2915157.5815.51084.5156.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنادر زكريا مسعد صادق14693

31151489.517.51087.51556نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنادر زكى عبدالشهيد زكى14694

451452نصف1281167.513.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنادر عازر اسحق عازر14695

261063صفر5544.57.512نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنادر عماد لبيب كامل14696

108.5557.512.51.537.5115.52.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنادر ميالد حبيب سليمان14697

32151710102013.597.5146.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةنعيم منقريوس امين عزيز14698

321563.5صفر74.51055.510.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةهانى فوزى نادى سليمان14699

34151311.512.52414.5100.51255نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةهانى كرم محمد شحاته14700

24.51817.59.59.51912.591.51655نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةهانى مجدى موسى حنا14701

2019.5179.51019.510861655نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةوائل صبحى حمدى فخري14702

31.51355نصف3.58.510549نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةوسيم رائد وسيم مايز14703

28.51511106161080.5156.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةوليد نجم الدين محمد حسب النبى14704

2015107.57.5151070156.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةياسر ابراهيم محمد عباس14705

361255واحد7.5154.5448نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةيحيى اشرف يحيى ذكي14706

38.5107.54.512538.51065نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةيوسف حاتم عبدالمنعم شحاته14707

2015.5118.56.5151071.5165.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةيوسف ماجد مملوك حنا14708

46.5155.55صفر915115.5611.5نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةيوسف ميصائيل يوسف حكيم14709

34.524.516.512.51325.514.5115.5177.55نظاميالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةيوسف نشات فايز ذكي14710

22.517.5107.58.51612.578.51575نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةابرام اشرف امين اسكندر14711

26271712.51426.518.5115197.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةابراهيم فايز ميخائيل ابراهيم14712

201916.5411151383.51775نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةاحمد جمعه ابوبكر علي14713

382518.51011.521.517.5120.51875نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةاحمد رجب شلقامى عبدالرحيم14714

31.52616.58.511.52017.5111.51775نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةاحمد رضا مفتاح محمد14715



2022.5108101811.5821775نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةاحمد رمضان عبدالوهاب محمد14716

34.52711.510112115.5109.51775نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةاحمد سيد محمد عبدالعظيم14717

3217157.51118.51395.51875نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةاحمد عبدالحليم احمد حسين14718

20201312142610.589.51765نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةاحمد فالح احمد كامل14719

37.5292014.51529.518134186.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةاحمد محمد محمد السيد14720

2020119.51221.51789.51385نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةاحمد محمد معبدذكي14721

332517.514152918122.51485نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةاحمد موسى صالح عبدالغنى14722

2017.5107.57.5151072.51155نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةاسالم انور حسن ابراهيم14723

2020118.51018.51079.51665نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةاسالم جمعه توفيق محمد14724

272114.58111914.5961575نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةاسالم رضا عبدالحليم عبدالوهاب14725

2317.5127.5916.514831875نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةاسالم رمضان محمد شحاته14726

2018.5117.57.5151074.51775نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةاسالم عزت حلمى امام14727

2018.511.510112112.583.5186.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةاسالم مجدى احمد على14728

262217.51013.523.516.5105.51875نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةاسالم محمد ابراهيم محمد14729

3117.510.511.51021.51494.51875نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةاسالم محمد عبدهللا حسن14730

37.53019.515142919.5135.5178.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةامين سامح فوزى امين14731

35.5252013.51326.5201271885نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةايمن على مفتاح على14732

202218.513.512.52618.5105187.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةبالل رضا معبدعلى14733

26.519181211.523.513.5100.5187.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةتوفيق عبدالوهاب توفيق محمد14734

2419.51587.515.517.591.51775نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةجابر حسين جابر على14735

2017.515.598171585187.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةجابر محمد حمدى محمد14736

39.528.52014.51428.520136.5187.55.5نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةجالل محمد محمد طه14737

3827.519.513.51326.520131.5187.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةحازم على محمد عبدالعظيم14738

201913.512.5719.51284187.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةحسام سيف حلمى دردير14739

34.519.5151411.525.517111.5187.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةحسن عاشور محمد عبدالجواد14740

31191613.511.52515.5106.51885نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةخالد عبدهللا عبدالرحمن على14741

302315.515112617111.5156.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةرامز سمير حنا ذكى14742

3327.5171412.526.515119176.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةرينال صادق عبدهللا قعود14743

34.524.519.51412.526.520125167.55.5نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةسامح عوض اسكندر كامل14744

35.522.516.513.51124.516.5115.5167.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةسعيد عزت عبدالحليم سيد14745

35291714.513.52817.5126.51475نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةسمعان مجدى حلمى حكيم14746

38.5292014.51428.5201361885نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةصالح محمد صالح محمد14747

39.5292015142920137.5187.55.5نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةعبدالرحمن احمد محمد حسن14748

3218157.5916.51798.51675نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةعبدالرحمن اسماعيل عبدالصمد عبدالعزيز14749

2321207.512.52014.598.5176.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةعبدالرحمن ربيع فالح كامل14750



33191811112212.5104.51576.5نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةعبداللطيف عيد عبداللطيف كامل14751

402819.51413.527.516.5131.51776.5نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةعبدهللا خالد محمد على14752

322017118.519.514102.5166.56.5نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةعبدهللا سيد ابراهيم عبدالغني14753

372219.513.510.52417119.51875.5نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةعبدهللا عيد محمد احمد14754

35.52319.513112413115186.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةعبدهللا محمد حسن احمد14755

352019.511.511.52315112.51866نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةعثمان طه سالمه عبدالنبى14756

25.51717.57.57.5151085156.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةعلى حسن عبدالوهاب عبدالعظيم14757

29.525191111.522.514110157.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةعلى حسن على عبدالصمد14758

38221910122218119186.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةعمر طه محمد محمد14759

251718810.518.514.593156.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةعمر على صالح سيد14760

25.51819.57.511.51914961655نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةعمر كريم حمدى محمد14761

3419201012.522.514109.51875نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةعمر محمود محمد على14762

2018.51289.517.51078166.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةعمرو حسن جمعه محمد14763

32.51719810.518.513.5100.5166.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةعمرو خالد توفيق على14764

28.521.5191012.522.510101.5166.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةعمرو رضا فالح ابراهيم14765

29.52017.5812201198186.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةعمرو طه غالب على14766

28.5282012.51426.517120187.56نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةفارس رضا عبدهللا حسن14767

31261810112114110167.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةفارس محمد حسن عبداللطيف14768

252317911.520.51196.5157.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةكرم عطا عبدالحليم عبدالوهاب14769

3421.5179122115108.51675نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةكسروى محمد حسن عبداللطيف14770

27.5261410.51121.51099137.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةماجد سميح عزيز صادق14771

3624.516.511.511.52314.5114.5186.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمحمد ابراهيم حلمى عتريس14772

25.52114109191089.51675نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمحمد احمد سيد محمد14773

2119.51298171079.51875نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمحمد حسن شعبان محمود14774

37.5281812122417.5125187.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمحمد حمدان توفيق دسوقى14775

24.522117.59.5171084.51775نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمحمد خالد شريف عبدالعزيز14776

30.519.515.57.5815.51495147.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمحمد رضا عبداللطيف محمد14777

35.523189101916.5112176.57نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمحمد صابر عبدالوهاب محمد14778

3727.519.510.51323.515.51231565نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمحمد صبحى احمد عتريس14779

39.5302015153020139.51575نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمحمد عبدالصمد على محمد14780

39.53019.514152918.5136.5187.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمحمد عصام جابر محمد14781

37.522191413.527.519125158.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمحمد على ابراهيم محمد14782

271817.510.5919.512941675نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمحمد على حسن على14783

30.5201897.516.512.597.5167.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمحمد عوض ابراهيم حسن14784

23.518.517.57.59.5171086.5177.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمحمد فرج فالح كويس14785



36.522191110.521.515114186.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمحمد محمود حنفى كامل14786

362612.513.5922.518.5115.51965نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمحمد مصطفى عبدالحميد محمد14787

352910.511.51223.5171151965نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمحمد مطاوع صابر عبدالحليم14788

262311.5117.518.51493186.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمحمد معوض محمد عبدالعال14789

30.523107.57.51512.5911265نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمراد ابراهيم ميالد ابراهيم14790

32.525.513812.520.513.51051265نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمراد يونان ثابت جرجس14791

352215.51211.523.518.5114.51555نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمروان احمد محمد محمد14792

2723.513.51192016.5100.51555نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمصطفى احمد حسن محمد14793

35241710.510.52118.5115.5176.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمصطفى ايمن لطفى شحاته14794

32.5261512102218113.5167.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمصطفى حمدى ابراهيم محمد14795

29.52215.591019191051885نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمصطفى رضا احمد علي14796

34.527.517.511.51122.5171191485نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمصطفى رضا محمد ابراهيم14797

23.5241498.517.51695167.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمصطفى رمضان عبدالرحمن محمد14798

3426.5181081818114.5187.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمصطفى شعبان محمد جارحي14799

29.51615.5117.518.517.597167.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمصطفى عيد مسلم رمضان14800

2319.512.510.57.51816.589.5206.55.5نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمصطفى محمد حسين على14801

30.52211.512921201051865نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمصطفى محمد على محمد14802

28.52312.511.58.52017101208.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمصطفى محمد محمدالصغير عبداللطيف14803

372614.512.512.52519121.5208.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمصطفى محمد محمود حافظ14804

34261212.51123.518.5114207.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمصطفى محمود حنفى كامل14805

3929.52014.513.52820136.52096.5نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمصطفى محمود شحاته محمد14806

31.517.517.57.51017.514.598.52075.5نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمصطفى محمود على ع الجواد14807

33.52617.59.511.52116.5114.52085نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمصطفى نور عبدالفتاح على14808

3126.516.51212.524.516114.5187.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمفرح امير رزق هللا فرج14809

29.523.517.599.518.517106178.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمفرح عيسى ابراهيم بطرس14810

3629.51914.51529.519.5133.5178.55.5نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةميخائيل ايمن فيليب صادق14811

33.521.51912.51426.516.51171785نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةميخائيل جبرائيل يوسف معوض14812

35.529.52014152919.5133.51795.5نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةميخائيل عيسى اسطفانوس نخله14813

35271914142818.5127.51785.5نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمينا عصام ثابت جرجس14814

28271813.512.526171161785.5نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةمينا موسى منير سعد14815

28.519.518.57.51219.518.5104.52085نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةناصر رفعت رمضان محمد14816

23.520187.512.52019100.5208.55.5نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةهاشم ربيع عبدهللا بدر14817

2020187.51118.515.592208.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةهشام جمعه ابو بكر علي14818

36.530201313.526.518.5131.5208.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةهشام جمعه فهمى محمد14819

34.527.52011.513.52518125208.55نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةهشام حميده صالح عبدالمنطلب14820



2622.517.57.511.519151002085نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةهيثم ابراهيم محمد عبداللطيف14821

31.52218912.521.517.5110.5178.55.5نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةوديع ميالد عياد امين14822

262319111223171082075نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةياسر سعيد محمد سعيد14823

22.52018.511.51324.518103.5178.55.5نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةيوسف عماد شكرى فهيم14824

30.521.52013.51427.519.51191785.5نظاميالشهيد محمد عبدالصمد سعيد بشارونه للبنينمغاغةيوسف ناجى قلينى حبيب14825

352114.58.512.52118.5110208.56.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةاحالم انور محمد عبدالجواد14826

27.518.512.58.5816.512.587.5207.56نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةاحالم رمضان عبداللطيف محمد14827

2817.51099181083.51755نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةاستير مكرم حنا مرقس14828

3526.51613.51427.5181232086نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةاسماء خالد محمد كامل14829

3822.513.51312.525.518.5118208.56.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةاسماء سيد عبدالغنى جلوي14830

362919.514.51529.5191332096.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةاسماء شعبان خليفه احمد14831

3118.5137.510.51811.592208.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةاسماء عبدالحليم سليمان محمود14832

3017.5127.51118.511892085.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةاسماء على جابر علي14833

39.53018.5131528201362086.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةاالء عيسى صالح عبدالغنى14834

33.525.51512.513.52619.5119.5205.56.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةالس نصحى اسطفانوس نخله14835

35.5271312122419.51192096.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةامانى محمد عبدالعظيم محمد14836

2720.512.5810.518.51088.5207.55.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةامل محمود محمد جالل14837

2719.5139.51120.511912085.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةامل معمر حسان محمد14838

35.528.51614.51529.517126.5208.56.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةامنيه احمد حمدى ابراهيم14839

37.52114.513152818.5119.52085نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةامنيه اشرف محمد عبدالعظيم14840

26.51715.589.517.512.589207.56نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةاميره احمد توفيق محمد14841

3118.511.57.57.51510861875نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةاميره احمد شحاته محمد14842

2719.5147.59.5171289.5198.56نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةاميره بدر لطفى كريم14843

201610.598.517.510741486نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةاميره نوناى نعيم حنا14844

2017101010201077208.56.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةاميمه محمود محمد عبداللطيف14845

38.5301511.51223.518.5125.5187.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةانتصار اشرف محمد محمد14846

40302013.51528.520138.51995نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةانجى ابراهيم محبوب عبدالرحيم14847

27.5211198171086.5178.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةانجى سمير صادق جرجس14848

31.521.511.58.510.51914.5981485نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةانوار ميالد صادق جرجس14849

3621.511.57.511.51917.5105.5197.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةايه ابراهيم على عبدالعليم14850

29.518.512.57.51017.510881895نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةايه احمد بيومى محمد14851

362113.511122317.51111985نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةايه ربيع على شعبان14852

31.517.5107.59.5171086198.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةايه صبحى محمد الصغير عبداللطيف14853

3116107.59.51710841985نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةايه عايد سعيد عبدهللا14854

32.51814.5118.519.51094.5198.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةايه عبدالحليم محمد محمد14855



3417139.59.51910931995نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةايه عيد على عبداللطيف14856

27.51513.58.5816.51082.51395نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةايه عيسى سليمان محمد14857

33.52615.59.51322.516.51141995.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةايه محمود حسب هللا ذكي14858

23.516.5108.510.51910791685نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةايه محمود سعيد على14859

3018.5137.57.5151086.51585نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةبدر خالد حسن على14860

3215.5107.5815.51083188.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةبسمه حسن عبدهللا حسن14861

2515.5107.58.5161076.51995نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةبسمه عبدالرحيم حماد حسن14862

35.523.5117.5916.510.597198.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةبسمه محمد شحاته قاسم14863

34.524131213.525.518115198.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةبلسان القمص دميان حنا قيصر14864

31.52113911201095.51685نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةتبارك عاشور شحاته على14865

403016.51211.523.517.5127.51985.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةتقوى زكريا عبداللطيف كسروى14866

241713.57.510.5181082.5168.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةتهانى خالد محمد بدوى14867

25.523.512.58.57.5161087.51785نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةتهانى ربيع محمد ابراهيم14868

31.523.514.58.57.51611.5971696.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةجنات محمد عبدالوهاب عبدالصمد14869

3220127.5815.511.5911585.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةجيهان احمد صفوت على14870

36.524.514910.519.513107.51985نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةجيهان صبحى شحاته عوض14871

332014.58.5917.512971985نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةخلود احمد عبدهللا محمد14872

33.51813.56.58.5151393196.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةدينا خالد حسب هللا حسانين14873

37.518.516910.519.517108.5178.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةرابعه على حسن علي14874

36.5241710102014111.5178.56.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةراحيل عادل عطيه توفيق14875

37.524.5171112.523.518.51211587.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةراحيل مكرم حنا مرقس14876

35.5291612122419.51242087.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةرانيا اشرف حنين متى14877

3720.51710.59.52014.5109208.56.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةرباب جمعه على محمد14878

27.52010.57.5916.51084.52085نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةرحاب محمد فرغلى ابراهيم14879

3224.515.511.51324.513109.52097نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةرحاب محمود احمد محمود14880

36.524.516.512132516.5119208.57.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةرحمه رجب سعيد محمد14881

3522179.513.52312109208.57.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةرحمه محمد صالح محمد14882

38.521161114.525.519120198.57نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةرحمه محمد نجدى على14883

2618.5117.57.5151080.51885نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةرشا صليب وهبه حنين14884

3629178.511.52015117207.56نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةرشيده احمد طلعت طه14885

40291612.51527.520132.5198.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةرغد جمال عبدالحميد عبدالعظيم14886

33.518.510.510.5818.510911985نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةرغده ابراهيم على محمد14887

311511.510.58.5191389.51995نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةزينب عبدالناصر احمد علي14888

27.521121081818.5971985نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةزينب محمود توفيق احمد14889

29.516.512.5108.518.516.593.5158.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةساره احمد شعبان جابر14890



342614810.518.516.5109148.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةساره اشرف جمال صالح14891

3619.513.57.5815.51397.5148.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةساره جمال محمد كامل14892

332115.59.5817.517.5104.5188.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةساره حاتم رفعت فؤاد14893

37.527.51811.51223.518.5125208.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةساره مجدى نجيب قاعود14894

32.521.5181010.520.518.5111188.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةساميه شفيق صباح شفيق14895

36.518.516.511.51223.517.5112.51985.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةساميه عاشور بيومى حسن14896

32.5201088.516.510892085نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةسحر جمال عبدالمنعم ابراهيم14897

3720.51610102018111.51785نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةسماح شعبان عبداللطيف على14898

37.52014.59.51120.518.51111975نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةشهد ابراهيم حلمى احمد14899

3926.514.512.51527.518.51261975نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةشهد رجاء عيد محمد14900

241713.5119.520.515901675نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةصباح اشرف سيد عبدالوهاب14901

34.5211611.51021.5151081478نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةعبير احمد عبدالصمد عبداللطيف14902

351918.512122418.51151975.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةعبير فايز جرجس عوض14903

321814.59.59.51916.5100148.55.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةعزيزه عبدالفتاح سعد فرغلي14904

3223159.58.51815103158.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةعال نور ابراهيم علي14905

241612105.515.51077.51195.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةعلياء ابراهيم محمد ابراهيم14906

322213.511.51122.510.5100.5188.56نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةغاده عزت نبيل عبدالرحمن14907

38.52116.5128.520.517113.5188.56.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةغاده عماد امين محمد محمد14908

30.51514.5961510851895نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةغاده محمد عبدهللا حسن14909

27151611.57.51910871995نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةفاطمه محمود احمد محمد14910

33211511.58.52011100198.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةكرستين رضا ناجى فخرى14911

321615117.518.51091.51895نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةكرستين كرم اسطفانوس نخله14912

2715159.57.51710841795نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةليلى زارع حزين حسانين14913

301515.51112231194.5198.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةليلى فتحى عبدالمنطلب على14914

28.515157.57.51510.5841897نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةمارينا صبحى ثابت وليم14915

302417119.520.517.51091997نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةمارينا عماد يوسف جيد14916

312117.51110.521.518109208.56نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةمرثا حلمى جرجس حنا14917

2318149.55.51512.582.51395.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةمرثا عزت منير عبدالشهيد14918

26.516157.57.5151385.5188.55.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةمرسا ثابت مالك فهيم14919

3215157.57.5151188198.55.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةمرسا يوسف شحاته غالى14920

24171597.516.51082.5158.55.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةمروه احمد كامل عثمان14921

32151612.513.526171061496نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةمروه سيد عبدهللا ابوالنصر14922

38251711122315.5118.51397نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةمريم عيد محمد على14923

352115.51192017108.51586.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةمنار احمد حسن عيد14924

291510105151079148.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةمنار احمد سيد احمد14925



32261812.5517.519112.5178.56.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةمنجه خالد حسن على14926

402818.513.51427.5201341996نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةمنه بدوى على محمود14927

291514.5137.520.515.594.51196.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةمنه رمضان عبداللطيف ابو زيد14928

271517.5127.519.515941586.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةمهرائيل عيسى مالك مايز14929

38261912.51325.520128.5167.56.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةمى محمود نمر علي14930

322017.5107.517.5161031886.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةميرنا جورج اسحق عبدالشهيد14931

27.51616.5107.517.518.596187.57.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةميرنا هانى عيد عبدالشهيد14932

321518105.515.517.598167.58نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةنانسى صبحى هندى عبدالشهيد14933

23.5151287151075.5167.56نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةنجالء اشرف محمد سيد14934

291515.597.516.51591177.57.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةنجالء حمدى على محمد14935

362218.5129.521.516114187.56نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةنجوى طه محمد عبدالرحمن14936

28.5151512.51123.513.595.51376نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةنرمين نبيل لطيف حنا14937

36.519181111.522.514.5110.51276نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةنسمه محمد عبدالفتاح حسن14938

25.51716.59.57.51710861886.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةنفين عصام حنا نعيم14939

271516.57.57.5151083.51775.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةنورا صباح حسن سيد14940

24151897.516.511.5851876نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةنورهان ربيع حمدى جلوي14941

35.51619109.519.512.5102.51385نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةنورهان عصام عبدالفتاح حسن14942

381819.512.5820.515.5111.51887.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةهاجر رافع فالح كامل14943

3723191111.522.517118.51777.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةهاجر رضا عالء حسن14944

311514.57.57.5151085.51775نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةهاجر سيد نادى احمد14945

32.51510.57.5815.512.5861975.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةهاجر شاكر عبدالغنى مصطفى14946

281514.57.510.5181388.51276نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةهاجر صبحى سعيد كامل14947

26.515107.57.5151379.51475.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةهاجر محمد عيد محمد14948

30.515147.57.51514.5891775نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةهند احمد عبدالعظيم محمد14949

3518159.5918.518.51051776نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةهند سعيد محمد عبدالغنى14950

382118117.518.518113.52076.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةهند طه عبداللطيف محمد14951

24151587151281198.55.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةهيام رمضان محمد ابراهيم14952

40302014.51529.519.51391996.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةوفاء طالل حسن هارون14953

3527188101819.5117.51867.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةوالء طلعت ادهم على14954

382019138.521.514112.5196.57نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةوالء محمد شحاته حسن14955

24181511.57.51911.587.51875.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةياسمين ربيع حمدى جلوي14956

32181911.51122.513.51051677نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةياسمين عبداللطيف قطب حسين14957

27171987.515.513.5921775.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةياسمين عبدالوهاب سعيد محمد14958

2019147.57.5151280166.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةياسمين عرفه كامل محمد14959

31211397.516.513.5951975نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةياسمين مبارك احمد على14960



25151896151386165.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةياسمين محمد امين زيدان14961

321617109.519.513.598186.55نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةياسمين محمد سيد محمد14962

38291813122519.5129.5157.55.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةياسمين محمود حسن دسوقي14963

32181610.57.51810941975نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةياسمين محمود ملعب ملعب14964

3618187.57.51513.5100.5207.55.5نظاميشارونه االعداديه بناتمغاغةياسمين يوسف على على14965

2015107.57.5151070106.57.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةاسماء رمضان عبدالوهاب محمد14966

36.529.51712.51224.518125.5177.58نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةاسماء عتيق جمعه ابراهيم14967

37.5292013122517.5129186.58نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةامل على ابراهيم سيد14968

3428191110.521.514.5117155.55نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةاميره ابراهيم حسن ابراهيم14969

2015107.57.5151070146.55نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةاميره احمد صبرى حسن14970

7557.51.5910361165نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةاميره ضاحى فكرى حسن14971

71567.52.51010481265نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةاميره عطا صادق حسين14972

34231498.517.516104.51885.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةايمان اسماعيل يوسف حنا14973

20151496151074136.57نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةايه ابوبكر سالمه محمد14974

20151287.515.510.573126.57نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةايه حجاج على السيد14975

2015137.57.5151073126.57نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةايه عبدالوهاب سالمه محمد14976

2015127.57.51510.572.51266نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةايه فؤاد سيف محمد14977

2015117.57.51510.571.5125.57.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةبسمه خميس احمد عبدالسالم14978

2015127.57.51510.572.51056.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةتقوى على محمد حسين14979

2015107.57.51510.570.5156.56.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةتهانى عزيز حنا ميخائيل14980

32241988.516.517108.5186.56.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةتهانى عزيز مملوك نزالوى14981

34252011.511.523171191866.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةداليا نادى عدلى كامل14982

26151397.516.51080.5136.56.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةدعاء جمال احمد على14983

101555496451166.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةدنيا عبدالمنعم على سيد14984

2015107.57.51510701155.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةدنيا نشات احمد صفطى14985

111527.51.5910471065.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةدينا محمود سعيد حسين14986

2015107.57.51510701565نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةرانيا عيد يوسف يوسف14987

76531.54.54.527106.55نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةرحمه طنطاوى سيد عيدى14988

342318118.519.517.5112177.55.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةروجينا عزت مطاوع يوسف14989

2515127.57.5151077146.55نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةزهره محمد سنوسى حليم14990

2015107.57.51510701365نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةسهير مدحت فايز حبيب14991

22151097.516.51073.5166.55نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةسوسنه لبان يعقوب كامل14992

331265نصف7.5310.5واحد615نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةشاهندا خميس شعبان عبداللطيف14993

30161497.516.51490.51765نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةشرين منسى يعقوب كامل14994

241512107.517.51078.5177.55.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةشهد جميل صادق احمد14995



26151410.57.51811.584.5165.55نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةشهد محمد حسين سعيد14996

11867.51.5910441065نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةشيماء جمعه ابوغنيمه ابوالحسن14997

2015107.57.51510701065نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةعايده عبدالعزيز عبدالرحيم محمد14998

2815137.57.51511.582.5146.55نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه حيدر كامل محمد14999

117105.51.571045105.53نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه رمضان عبدالوهاب محمد15000

2916149.55.51512.586.51455نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمادونا امجد شحاته حنا15001

4.515473.510.510441431.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمادونا محب عبدهللا جوهر15002

201510871510701355نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمادونا نمر فوزى جوهر15003

34.521168.57.51618.5106165.55نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمريم جوهر ميخائيل حنا15004

2715107.57.5151178155.55نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمريم صالح مالك فوزى15005

2015147.57.51510741475نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمنار سعودى ابوغنيمه محمد15006

2015127.57.51510721355نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةميرنا نشات عيد فانوس15007

2817177.57.51510871665نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةنانسى مرعى نعيم كامل15008

26.515.5157.57.51510821665نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةنجوى على كريم عبدالوهاب15009

12.57.5147.5411.52.5481455نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةنرمين ابراهيم حميده ماهر15010

201513961510731555نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةنورما مشرف حليم سليمان15011

7977.52.5102351355نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةنورهان ابوالجواد سنوسى حليم15012

7.59124.526.52371755نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةنورهان سيد حسن عبدالغنى15013

2015147.57.51510741255نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةهاجر عشماوى محمد مرسى15014

20.515139.57.5171075.51355نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةهبه خلف حسن شلقامى15015

20151587.515.51075.51676نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةوالء محمد صبرى حسن15016

38.528.516981713.5113.51965.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةياسمين عبدالباقى عايد دسوقى15017

24.5151797.516.510831555نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةياسمين عبدالنبى قرنى حسن15018

116107.54.5122.541.51355نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةياسمين فراج عبدالوهاب حسن15019

37.526199.510.52016118.51865نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم احمد ابراهيم عبدالوهاب15020

44.5743.57.51.524.51755نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم جمعه على سيد15021

2015107.57.51513731655نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم حسن خليفه مفضل15022

5.57.567.53.5112.532.51655نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم خلف ابراهيم محمد15023

2015107.57.51510701455نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم فولى جمعه محمد15024

108104483.539.51435نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةاحمد صالح سعيد احمد15025

8.56127.5512.5241105.55نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد حسن محمد15026

3.5151033.56.5237145.55نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد عثمان ريدى15027

2015117.57.51510711066نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةاحمد ناصر احمد ابراهيم15028

2015107.57.51510701465.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةاسحق بنيامين عياد كامل15029

33.522169.55.5151298.51885.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةاسالم احمد صبرى حسن15030



7.54.5125.53.591043655نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةاسالم جمعه سيد على15031

2.5634.52.572.521825نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةاسالم رضا جمعه ابراهيم15032

2015107.57.51510701455.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةاسالم ضاحى جمال كامل15033

27.515158.57.5161083.51765.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةاسالم ضاحى شندى حسن15034

48.567.529.52.530.5143.55.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةاسالم محمد حسن عبدالمجيد15035

36.521148.57.51615102.51465نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةاسالم محمود محمد محمد15036

2015107.57.5151070115.55نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةاشرف محمود حسن احمد15037

117107.52.51010481055نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةانس عطا صديق احمد15038

271512961513821656نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةبالل محمد غريب محمد15039

201512107.517.51175.51455.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةبيتر شريف شحاته حنا15040

4.58.563.547.53.5301465.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةثابت عبدالغفور ثابت مهنى15041

7151052.57.54.544125.55نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةحسام ابراهيم سعيد عبدالمجيد15042

615107.53.5114461465نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةحسام حسن ابراهيم عبدالوهاب15043

3.5442.524.52181235نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةحسن على محمد حسين15044

55.5103.52.56228.51455نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةحمدى سليمان حمدى مهنى15045

8.58693.512.5338155.56.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةخالد احمد حسن محمد15046

61555.54.5103391555.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةسامح صموئيل زكى عبدالمالك15047

53.542.55.583.5241065نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةسعودى على عبدالرحيم على15048

4854.548.5429.51165نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةسعيد على محمد على15049

71557.5310.54.5421265نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةشاهر احمد ابراهيم محمد15050

27.5151797.516.512881375نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةشريف سعودى سعد سعيد15051

20151087.515.51070.51075نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةصدقى سعودى فايز صدقى15052

2015108.57.51610711765نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا عيد عبدهللا جوهر15053

2015108.57.5161071165.55.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةعبدالوهاب ضاحى عبدالوهاب احمد15054

7.5858513437.51255نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةعمر خلف كامل حسين15055

13635.53.592.533.51155نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةعمر عبدالفتاح سعد مهنى15056

26.517168.5917.513.590.51875.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةفارس اشرف فارس نزالوى15057

2437.5310.5221.51155نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةكامل عبدالمجيد كامل عبدالمجيد15058

61548.5513.51048.5145.55.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةكريم بطل خميس صفطى15059

51537.5411.51.5361155نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةكريم حسين عايد حسين15060

4.5755.549.53.529.51055نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمجدى ماهر فاروق ماهر15061

5.5867.5512.510421255نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمحمد احمد محمد احمد15062

7.5639413231.5125.55نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمحمد بطل يحى حسن15063

27.515167.51118.516.593.51567.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمحمد جالل صديق احمد15064

57107.5411.54.5381365.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمحمد خليفه محمد محمد15065



2015107.57.5151070106.56نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمحمد عاصم محمد ابو زيد15066

3.5747.52.510226.51455نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمحمد فراج احمد محمد15067

20151396151073126.56نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمحمد ناجى شحاته محمد15068

5.51032.5115.55واحد5754.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمحمود ابوغنيمه مفتاح احمد15069

2015107.57.5151070116.56نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمحمود صبحى حمدى كامل15070

986.57.52.510437.5116.55.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمحمود محمد سعد محمد15071

3457.52.51010321056نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى تايب شحاته حسين15072

64.525566نصف3.5565.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى رجب حسن كامل15073

2715177.57.51511851466نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى عاطف حافظ محمد15074

2117137.57.5151076126.56نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى كامل على كامل15075

4.56107.51.59231.5955نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى محمد عبدالرحيم احمد15076

28.52219.511.57.51916.5105.51366نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمعاذ عايد محمد حسين15077

30.519189.51019.513.5100.51666نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةمفدى فايز مملوك نزالوى15078

2015117.57.51510711455.5نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةناير راشد مرعى عبدالوهاب15079

2015107.57.5151070117.56نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةوليد كامل سيد حسن15080

2.56107.52.510533.51455نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةوليد ميالد ميخائيل يوسف15081

20151287151072115.56نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةيوسف اشرف مجاهد محمد15082

2015107.57.51510701056نظاميقراره االعداديه المشتركهمغاغةيوسف شعبان عبدالعظيم كامل15083

32.52217108.518.518.5108.51866.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاسراء حمدى سيد نوبار15084

8455.527.53.528955نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاسراء محمد حجاج فؤاد15085

20171397.516.51076.51665.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاسراء محمد عبدهللا على15086

25.515189.55.5151285.51865.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاسماء جمال عبدالحفيظ محمد15087

21161697.516.51382.51665.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاسماء حسن متولى دسوقى15088

35191611.57.51914103166.56نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاسماء سيد السيد ضيف هللا15089

31.51718117.518.514.599.51665نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاسماء شحاته حسين جادالكريم15090

غغصفر0غصفرغغغغغنظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاسماء عبيد على محمد15091

322017107.517.51399.51865.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاسماء عالء جالل السيد15092

26.515128.56.51512.5811765.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاسماء على احمد عبدهللا15093

2015137.57.51510731155.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاسماء على احمد علي15094

21.51610105151072.51665نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاسماء ياسر ابواليمين على15095

2015108.57.51610711476نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةالهام اسماعيل سيد محمد15096

2015128.56.51510721465نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةامانى محمد شعبان محمد15097

37.528181413.527.518.5129.51556.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةامل عامر عبدالعظيم زايد15098

21.5151497.516.510771456نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةامنه عيد محمد احمد15099

7867.52.5102331455.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةامنه عيد محمد علي15100



2018127.57.5151075137.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاميره جمعه مكرم عبدالصمد15101

125107.57.5152.544.5127.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاميره حمدى جالل محمد15102

39565واحد76107.57.515نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاميره على حسين محمد15103

201514109.519.51078.51085نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاميمه بريقع خفاجه عثمان15104

34231914.513.52816.5120.51685نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاميمه حماده محمد كاظم على15105

362818.512.511.52419.51261486نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةايه اشرف سعد حسين15106

3415159.57.51712931685نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةايه محمد معتمد محمد15107

38282014.51529.519.51351785.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةايه وليد عبدالهادى محمد15108

4028.52015153019.5138137.57.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةتفيده على عيد نصير15109

372517.51412.526.514.5120.5167.510نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةتيسير رزق محمد عبدالرحمن15110

15557.57.5154.544.5785نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةجهاد صالح محمد يونس15111

381585واحد13565.57.513نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةخديجه على يحيى عبدالقادر15112

126557.512.5439.5148.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةخلود سيد يونس عبدالواحد15113

2277.55.5صفر6264.53.58نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةداليا خلف عبدهللا علي15114

2015107.57.51510701285نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةدنيا طه سيد محمد15115

33151588.516.51392.51675نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةراجوه فيصل على محمد15116

2015108.57.5161071137.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةرحاب بدر حسن محمد15117

2015107.57.5151070167.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةرحاب عواد محمد محمود15118

2015107.57.5151070137.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةرحاب منادى عبدالعظيم على15119

2015107.57.51510701475نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةرحاب ياسر مخيمر عباس15120

34261711.51324.516.5118187.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةرزقه سيد ابراهيم عبدالجواد15121

2015107.57.5151070147.55.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةروقيه عزات عزوز سيد15122

164657.512.51149.5127.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةزينب محمد عبدهللا محمد15123

2915127.57.51516871785نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةساره جمعه حسن حسين15124

2415107.57.51510741675نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةساره حجاج محمد علي15125

2015107.57.5151070147.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةساره على عبدالحكيم علي15126

14669.57.5172.545.5127.53.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةسمر خالد عبدالظاهر محمد15127

201510107.517.51072.5157.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةسمر فضل شاكر محمد15128

21557.57.515349127.53نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةسميحه صبرى حسين عبدالعظيم15129

2815147.57.51511.583.5147.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةسميه جمال محمد محمد15130

20151097.516.51071.5127.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةسهيله سعيد على محمد15131

201511.57.57.5151071.5137.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةسوزان جمال على مهنى15132

2015107.57.5151070127.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةشربات نور صدقى محمد15133

135107.5310.53.542137.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةشرين عبدالباسط محمد محمد15134

36152013132612.5109.5157.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةشرين نصر احمد علي15135



1294.57.5411.5239775نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةشمس كريم عبدالرحمن يسين15136

46117.55واحد17668.57.516نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةشهندا صبحى احمد محمد15137

10465382.530.5663نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةشيماء على ابوالسباع على15138

40292014.512.52717133167.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةشيماء محمد سعيد ابراهيم15139

13557.57.5153.541.5128.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةصباح حسن سيد ضيف هللا15140

14867.57.5153.546.51455نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةصبرين سالمه سعد عبدالغنى15141

9537.57.5154361275نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةصبرين عربى موسى عبدالعزيز15142

13645.549.53.536985نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةصفاء جمال سميح نصير15143

291513.587.515.51083137.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعائشه على يحيى عبدالقادر15144

155107.5411.5344.5147.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعايده محمد محمد حسن15145

128687.515.52.5441082نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبير كمال كامل عبدالشهيد15146

2015107.57.51510701275نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبير محمد ابراهيم عبدهللا15147

32221814.512.52714.5113.51785نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعال ابراهيم سيد نوبار15148

201513.5107.517.51076117.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةغاده مبروك راضى حسين15149

14210.54.5812.510491375نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةفاتن سعيد سيد ضيف هللا15150

30.51175واحد9457.5411.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةفاطمه حسن على على15151

3427181514.529.518126.51675نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةفاطمه محروص حلمى حسان15152

29151510112111.591.51575نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةفاطمه محمود غالب محمد15153

8345.538.5326.5117.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةفرحه ياسين عبدالظاهر سميح15154

28151310.51020.512.589177.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةفردوس مجدى عزيز حبيب15155

262318109.519.514.51011175نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةفوزيه نور محمد عبدالرحمن15156

95107.55.51310471473نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةفيفى محمد مسعود جاد الكريم15157

126543.57.53.5341473نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةقمر على بدر محمد15158

1.5336517.5452واحد4نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةكريمه سعيد محمد عبدهللا15159

201510.57.58.5161071.5147.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةليلى خلف محمد محمود15160

201510117.518.51073.5137.56نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمرفت رضا عبدالصمد عبدالمقصود15161

201510.5127.519.510751655نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمشهندا عبدالواحد محمد حسين15162

غ1898171275157غ28نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةملك ربيع موسى عبدالعزيز15163

7357.5512.52.530135.53نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةملكه سليم جمعه سالم15164

201510.587.515.510711375نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمنار اسامه عيد احمد15165

28.515169.57.5171288.51575نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمنار جمعه فالح عبدالحميد15166

33261814.512.527161201675نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمنار رضا عبدالرحمن ياسين15167

2015107.57.51510701575نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمنار عمار محمد على15168

42.51575صفر21754.559.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمنه سعيد ناجح محمد15169

2315107.57.5151073117.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةندا محمد انور حسين15170



19.596.52.5صفر5533.536.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةنسرين عماد حسن محمود15171

41.51373نصف137105.55.511نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةنعمه عماد بحر حسن15172

231273صفر7363.53.57نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةنعمه محمود على جادالكريم15173

3525181112.523.514.51161586.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةنورهان عبدهللا على عبدهللا حسين15174

3624181513.528.519.51261587نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةهاجر عماد عزوز جوده15175

34231413.512.526101071685.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةهبه محمد محجوب حسان15176

20151087.515.51070.51386نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةهدى عامر على محمد15177

2515107.57.51510751275نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةهناء سعد فتحى عبدالعظيم15178

28.52510.511.51122.51096.51476نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةهناء عالء صالح صديق15179

3727171514.529.518.5129167.55.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةورده حسن ابراهيم عبدالواحد15180

2615119.57.51710791475نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةورده نادى محمود سالم15181

39.51283.5نصف166103.53.57نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةوالء رضا حسن علي15182

2615107.57.51510761575نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةياسمين ابراهيم محمد خلف هللا15183

8564.57.5122.533.5975نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةياسمين بدرالدين عبدالصمد عبدالمقصود15184

3826171514.529.517127.51575نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةياسمين عيد عبدالرحمن ياسين15185

2915107.57.5151079157.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةياسمين نبيه عبدالعظيم علي15186

2015117.57.5151071137.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةابانوب رضا عزيز حبيب15187

41.51375نصف7156.557.512.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةابراهيم على ابراهيم عبدالواحد15188

15871.5صفر3.536.5نصف62نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةابوبكر دياب محمد سيد15189

543.53.54.58323.5372نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاحمد جادالكريم حسن جادالكريم15190

2315107.57.51514.577.51075نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاحمد حسن عباس محمد15191

362017121224171141075نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاحمد حسين جمال سميح15192

7.563.57.5512.55.5351052.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاحمد حسين محمد دسوقى15193

31151011.512.52414941075نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاحمد حنفى حسين على15194

331518.597.516.5171001375نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاحمد ذكى عزيز ذكى15195

2015137.57.51514.577.51175نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاحمد سعيد محروس حلمى15196

743.54.537.51032125.53نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاحمد سعيد محمد سليمان15197

126107.5411.51049.535.53نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاحمد طلعت شعبان احمد15198

19751.5صفر921.52.546.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاحمد عماد حجاج حسين15199

3215107.5815.51688.51375نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاحمد فيصل حزين محمد حبيب15200

372817.513132619.51281477.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاحمد ماهر على شحاته15201

20151087.515.51373.51075نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاحمد يسرى حسن ابراهيم15202

37281711.513.525201271776نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاسامه نور ابراهيم مرعى15203

63537.510.52.52746.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاسالم احمد محمد احمد15204

83434.57.55.52885.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاسالم رضا جمعه على15205



2015107.57.51512.572.51075نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاسالم عوده جالل محمد15206

2015107.57.51512.572.5105.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةبالل صبحى محمد محمد15207

10745492.532.555.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةجابر سالمه سعد عبدالغنى15208

2015107.57.51512.572.51065نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةجبريل على محمد محمد15209

واحد533.56.5221.575واحد7نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةجمعه جمال بركات عبدالوهاب15210

9354.57.51233295.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةحازم على حسن محمد15211

4029.52014.51529.5201391775نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةحازم غزالى على محمد15212

2015107.58.51610711075نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةحجاج عبيد عبدهللا على15213

11864.57.5124.541.51155نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةحجاج محمد غبور احمد15214

2015107.5815.51070.5106.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةحسام محمد محمد محمود15215

201512.57.57.5151072.5116.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةحسن بحر حسن ابراهيم15216

واحد55103471.528.5102.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةحسن سيد على معوض15217

36272012152720130187.55.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةحسن محمود حسن عبدالحكيم15218

6867.57.51523786.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةحسين على سعيد ابراهيم15219

201712.57.51017.51077136.55.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةحماده عربى محمد محمد احمد15220

201510981710721475نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةحمزه ابراهيم فتحى عبدالعظيم15221

402920151530201391675نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةرافت هانى محمود حسن15222

101574.57.5125.549.5875نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةرجب صدقى محمد زايد15223

2015107.51017.51072.51075نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةرجب هايم موسى عبدالعزيز15224

2015109101910741075نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةسعيد محمد محمد على15225

3322178.512.521101031875نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةطه جمال يوسف عبدالسالم15226

38281912.514.527181301775نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدالحكيم محمد حسن عبدالحكيم15227

392820141529201361975نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدالرحمن احمد عيد محمد15228

86103.57.511237106.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدالرحمن جمال محمد عبدهللا15229

1151237.510.52.541106.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدالرحمن حسين عبدهللا حسن15230

104.53.5810391055.5واحد10نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدالرحمن رضى جمعه سالم15231

32151387.515.51691.5127.55.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدالرحمن عيد زين العابدين شحاته15232

2015101091912.576.51075نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدالرحمن كريم عبدالرحمن يسن15233

383016.513.514.52819131.51675نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدالرحمن ماهر فتحى عبدالعظيم15234

2215161110.521.51892.51175نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدالرحمن محمد ربيع محمد15235

372918111425191281475.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدالرحمن محمد محمد ابراهيم15236

3524158.513.522191151275.5نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدالرحمن وليد سالمه عبدالظاهر15237

3125157.58.51615.5102.5136.56نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدهللا احمد محمد محمد15238

2019127.58.5161178106.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدهللا اشرف عبدالهادى مهدى15239

2616157.51017.51488.51076نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدهللا توفيق صالح صديق15240



35241511102115.5110.51075نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدهللا حسن بحر عبدهللا15241

133105.57.5134.543.5875نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدهللا خالد عبدالظاهر محمد15242

3830201514.529.518.51361775نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدهللا صدقى حميده على15243

31151711.512.52415.5102.51265نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدهللا عبدالعزيز سيد عبدالعزيز15244

2015137.57.51511.574.51075نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدهللا على موسى حسن15245

2515137.57.51510781055نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدهللا فتح هللا محمود دسوقى15246

37281812.51224.519126.5135.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدهللا مبروك مصرى يوسف15247

2015117.57.51513741055نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدهللا محمد محمود شلقامى15248

117103.57.51110.549.51055نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدهللا محمود سالم محمد15249

2015107.57.51512.572.51075نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعزام عبدالجواد اسماعيل عبدالجواد15250

2015149112012811275نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعلى حسين رشاد محمد15251

2015167.57.5151076106.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعلى سعيد عبدالوهاب على15252

20151797.516.51078.51255نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعلى نور السيد عبدالوهاب15253

26151712.51325.515.5991775نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعمرو مصطفى سعد عثمان15254

2022179.51019.51593.5157.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةفكرى عبدالرحمن فكرى حسين15255

383020151530201381966نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمحمد بكير على محمد15256

20171487.515.51177.51255نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمحمد حسن ابراهيم عبدالواحد15257

2015127.57.5151072116.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمحمد حسين دسوقى حسين15258

2015107.57.51510701255نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمحمد حماده حمدى محمد15259

38262011.512.52419.5127.5157.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمحمد خالد محمد شحاته15260

39302013.514.52819.5136.51765نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمحمد سيد محمد صديق15261

232219.510.51222.5181051465نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمحمد عبدالسالم يوسف عبدالسالم15262

2015137.57.51511741365نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمحمد على برعى على15263

231817109.519.514.592146.56نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمحمد على جمعه عبدالعظيم15264

791037.510.511.548116.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمحمد كامل مرعى سالم15265

3128191314.527.518123.51576نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمحمد ماهر فوزى حسين15266

66148.52.51110471066نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمحمد نصحى محمد زايد15267

39.5271914.514.52920134.5196.56نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمحمود شعبان محمد يونس15268

31151710.57.51818.599.51466نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمحمود مبروك ابوسريع محمود15269

2015117.57.5151071116.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمحمود منصور فكرى محمد15270

20151187.515.51071.5126.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمحمود يوسف مصرى يوسف15271

2015137.57.5151073126.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمراد طلعت على حسين15272

98124.57.5125.546.51265نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمصطفى عبدالناصر صالح صديق15273

116117.57.515548136.53نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمصطفى هانى محمد عبدالظاهر15274

7253.547.5526.5855نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمعتمد عبدهللا معتمد محمد15275



37201611.51324.519.51171975نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمعوض كريم على معوض15276

79107.57.515445115.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمهران محمد ابراهيم محمد15277

38231612.51426.518121.5176.56نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةنور ماهر راضى حسين15278

2721179.59.5191094165.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةوائل نور عبدالعظيم محمد15279

3216181210221098166.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةيوسف حسن عبدالعظيم محمد15280

37211812112319.5118.5186.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةيوسف سعيد ابراهيم دسوقى15281

2015107.57.51510701465نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةيوسف صالح سيد ضيف هللا15282

2015167.510.51810791265نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةيوسف عبدالباسط هالل عبدالعظيم15283

2015168.57.5161077106.55نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةيوسف على على محمد15284

2019168.510.51910841576نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةيوسف غنام جدمى محمد15285

2315147.59.51710791065نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةيوسف محمد مكرم عبدالصمد15286

2015107.57.51510701065نظامياوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةيوسف محمود توفيق محمود15287

2316167.57.51510.580.5147.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاسراء فتحى عبدالرحمن سالمه15288

3015167.57.51510.586.5136.57نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاسماء ربيع عبدالعظيم احمد15289

2015107.57.51510701075نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاسماء رجب صالح عبدالهادى15290

2015117.57.5151071105.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاسماء رمضان عبدالعظيم احمد15291

564.51.56422455واحدنظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاسماء سيد عبدالعظيم عبدالفتاح15292

2015177.57.5151077105.55.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاسماء محمد حسن عبدالرحمن15293

2015107.57.51510701375نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاالء ابراهيم فاروق عبدالصمد15294

20151287.515.51072.5176.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةامل وليد لطفى رمزى15295

961183.511.51047.585.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةامنيه حسن عبدالعظيم عبدالفتاح15296

2715167.57.5151184167.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةايه جمعه المصرى صابر15297

2015177.57.5151077137.55.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةايه سالمان عبدالعظيم احمد15298

2015167.57.51510.576.51385نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةايه سمير فتحى حشمت15299

651054.59.54.53593.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةايه على مصطفى محمد15300

11.541355.510.510491292نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةايه ياسر عبدالرازق ابراهيم15301

2015137.57.51510731286نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةايه ياسر عمر احمد15302

3423.51812.57.52014.51101795نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةبسمه بطل على محمد15303

23.51516.510.57.51812851585نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةبسمه خالد عويس محمد15304

2015157.57.51510751595نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةجهاد كرم ابوالليل محمد15305

2015107.57.5151070117.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةحبيبه محمد احمد عبدالعظيم15306

201511.57.57.5151071.51595نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةخلود خالد سعد محمد15307

غ6صفر3.5518.5غ103.5غغنظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةداليا عيد محمد شاكر15308

2017127.5916.51075.5158.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةدميانه حنا لبيب حبيب15309

3626.52015153019.51321985.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةراندا هانى فوكيه نجيب15310



2015107.57.51510701265نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةرانيا شعبان حسنى عبدالهادى15311

30.51517.57.57.51514921785نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةرانيا مرزوق محمد محمد15312

5.54.51047.511.51041.51152.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةرانيا يونس امين يونس15313

372719.57.5815.5191181696نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةرحاب احمد حسنى عبدالهادى15314

45.59.54.5261033.5غ6.55.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةرحمه صالح شعبان عبدالجواد15315

2015127.57.51510721465نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةرزقين محمود عبدالحميد محمد15316

201510.57.57.5151070.51285نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةريم كريم محمد حسن15317

38.5301911.514.52618131.51995نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةرينى كارتر مكرم نجيب15318

44102.57.5104.532.51083نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةزهره سلمان عبدالهادى عباس15319

2015147.57.51510741385نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةساره عبدالرازق سعيد عبدالفتاح15320

2015167.57.5151076147.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةساره محمد مصطفى محمد15321

2225167.57.5151189178.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةسكينه هادى ندا عبدالشافى15322

2421.514.57.57.51510851785نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةسنده ميالد مسعد شحاته15323

2015107.57.5151070128.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةسهام طه محمدالصغير عبدالعزيز15324

2015127.57.5151072157.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةشرين حنين اسعد حنين15325

201514.57.57.51512.577168.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةشرين رجب شعبان محمد15326

372919.511122316.51251795نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةشرين فارس فولى عايد15327

22.5151687.515.510791395نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةشرين يونس سعيد عبدالقوى15328

15865.54.510443108.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةشهد على سيد فهمى15329

2115157.57.51513.579.51495نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةشوق على حسن عبدالواحد15330

33.5271711.510.52216115.51496.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةشويكار نور الدين على احمد15331

23.51.54.55.5101.518.5692.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةشيماء احمد طه شعبان15332

35.5302014.511.52620131.5188.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةشيماء غزال حسن محمود15333

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةصباح محمد صالح عبدالعزيز15334

3729.519981717.51201896نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةصباح محمد عبدالحميد عبدالعظيم15335

95.54.53.55.593311072.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةصفاء ناجح عبدالمهدى على15336

13.57107.55.513548.51295نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةغاده محمد فايز حسن15337

22.51514.57.57.5151077108.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةغاليه فتحى عبدالمقصود مهنى15338

201513.57.57.5151073.51495نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةفاطمه حسين سيد حسين15339

2015107.57.5151171118.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةفاطمه عاطف رشاد على15340

2015107.57.51510701295نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةفرح ربيع عبدالعظيم احمد15341

35.52818.5111223171221495نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةفوزيه رضا على محمد15342

2015137.57.51510731295نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةكارمن حسن سيد عبدالمنعم15343

8.57.513.55.54.5101049.51493.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةكريستينا عيد وليم اسعد15344

6.515107.5512.534795.56.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةكريمه طه محمد شعبان15345



2815.5187.57.5151490.5138.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةلبنى فارس فولى عايد15346

6.5812.5551010471373نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمارى ميالد ناجى حنين15347

37.529.518.51012.522.5171251895نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمارينا رجاء حلمى فخري15348

12.571643.57.5447138.53.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمريم رمضان سيد عبدالموجود15349

17.51153واحد4.55.5واحد344نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمريم صالح عبدالعظيم فؤاد15350

46.51185صفر1015107.5411.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةملوك محمد شكرى ندا15351

291483واحد3.5410.55510نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمنار عادل رمزى اسحق15352

23.516127.57.5151076.51185نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمنه هللا عبدالفتاح مبروك احمد15353

10.58104.559.53.541.51283.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمنه عيد احمد عبدالحميد15354

2219.5127.58.5161079.51285نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمى اشرف معوض عبدالعليم15355

815655.510.5241.5117.52.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمى شعبان ظريف حميده15356

3321207.5815.515104.51395نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةنجاه رزق شلقامى حميده15357

2427.5158.59.51810.5951485نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةنجوى عماد حنا اسحاق15358

2015157.57.5151075108.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةنجوى غزال فوزى عبدالحميد15359

31.528189.51221.516.5115.5168.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةنردين بشرى نصحى نجيب15360

87.5157.5512.53.546.5108.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةنورا عبدهللا شحاته احمد15361

9.57.51545.59.5344.51185نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةنورهان حسين سيد حسين15362

7.56.5154.57.5124451193.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةهاله سرحان محمد مقبول15363

35272010.510.52118.5121.51195.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةهبه حسين سعيد محمد15364

25.515177.57.5151082.5128.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةهدير انتصار ابوالعال الصيفى15365

615105.55.5112.544.51685نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةهدير وديع سمير رمزى15366

23.5127.55واحد37444.58.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةورده عيد رمزى ابراهيم15367

37127.52.5صفر78113.57.511نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةوفاء عواد سعد الصيفى15368

21.5363صفر24.534.57.512نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةابوالليل صالح ابوالليل محمد15369

2015158.510.5191079148.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةابوبكر محمد حلمى محمد15370

27107.52.5نصف3.5627.57.515نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاحمد امين محمد زيد15371

2822189.511.521171061595نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاحمد توسم بريقع عبدالمنعم15372

2015127.5815.51072.5148.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاحمد رجب محمد عبدالواحد15373

2015107.5815.51575.5138.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاحمد رضا محمد محمد15374

2015157.5916.51076.5128.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاحمد سعيد ابراهيم مبروك15375

6.55587.515.52.534.51173نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاحمد سلطان صالح محمد15376

2015117.5815.51071.51065نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاحمد عصمت عبدالصمد احمد15377

20151087.515.51171.5127.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاحمد عالء على حسن15378

30.5151797.516.51594128.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاحمد فوزى عبدالحميد محمد15379

64.5105.57.5134.538115.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاحمد محمد احمد فؤاد15380



2015128.5816.51073.5128.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاحمد محمد عبدالهادى على15381

20151097.516.51071.51275نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاحمد مسلم محمد عبدالواحد15382

2115177.57.5151280128.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاحمد ناصر عبدالصمد عبدالسالم15383

3786.51.5صفر68.5104.5812.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاحمد هانى على محمد15384

37.51057.512.55.538.5751.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاسامه رجب محمود عبدالعظيم15385

35.5863نصف77103.57.511نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاسامه طه ابوالليل محمد15386

2015159.57.51712.579.51165نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاسامه فؤاد عبدالعظيم مهنى15387

7644.559.51036.588.53نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاسالم جسار عبدالستار الصيفى15388

1.52.5325.57.52.517652.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاسالم رمضان سعد الصيفى15389

3428.52011.514.52620128.51495نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاسالم سعيد كريم عبدالعظيم15390

2015107.57.5151070118.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاسالم سمير حلمى محمد15391

6.56.5105.5510.51245.5135.52.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاسالم عماد ماهر عبدالحليم15392

4.54.555.57.5131037117.53.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاسالم محمد صالح عبدالهادى15393

1.58107.55.5131042.5883نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاسالم ناصر نجاتى عبدالحميد15394

35.58.5315.5672.5واحد3صفرنظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاسالم نبيل ندا جابر15395

44.51057.512.510411261.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاشرف ماهر سمير رمزى15396

27.597.52.5غ67455.510.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةايمن محمد احمد خالد15397

2015127.57.51514761065نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةبهاء رضا ابوالعمران على15398

1.5233.57.5111.5191363نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةبولس كامل وليم بطرس15399

26.5252010.51323.519.5114.5148.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةحازم سعيد كريم عبدالعظيم15400

25.51045صفر2.53102.57.510نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةحسام جمعه محمد محمد15401

3.5465.57.5133.5301055نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةحسام طه مهدى محمد15402

2015107.57.51510701395نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةحسن الصباح حسن مبارك15403

3.5444.57.51210.5341186نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةحسن محمد حسن محمد15404

2015107.57.51517.577.5107.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةحسن ياسر شحاته احمد15405

5.58.55.53.57.51111.5421183نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةحسين عبدالبار محمد احمد15406

3.57114.55.5101041.51082.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةحسين محمد احمد امين15407

94104.54.5910421055نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةحماده ابراهيم محمود حسان15408

65644810351173نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةحماده ابوسمره على يونس15409

3815137.57.51512931986.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةربيع اشرف فتحى على15410

2997.53.5صفر8.55.56459نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةربيع صالح محمود محمد15411

32.595.53نصف6.5152.5358نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةرجب سعد محمد خليفه15412

6.56437.510.53.530.5995.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةرمضان عيد عطيه على15413

2015107.57.51510.570.5137.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةرمضان مسلم هالل فتح الباب15414

2015127.57.51510721785نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةزكريا عاطف وليم اسعد15415



3019.514.59.57.51713941885.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةسامح ناصر رمزى ابراهيم15416

2015117.57.5151172106.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةشحاته مديح شحاته احمد15417

2015107.57.51510.570.5125.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةشريف ربيع زغلول حلمى15418

10.56.51045.59.51046.51253نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةشريف شحاته عبدالحميد على15419

74.5103.53.57432.51273.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةشريف غزال عبدهللا محمد15420

24.51053.5صفر7.562459نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةشعبان خليفه امين عبدالجواد15421

78.5104591044.51455نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةشعبان سيد مبارك على15422

2015107.57.5151272155.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةصالح محمد على فتح الباب15423

53224.56.51.518655نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةطارق كامل ابوالعال الصيفى15424

116104.54.5910461385نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةطه احمد فايز عبدهللا15425

57102574.533.5873نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةعادل سلمان محمود محمد15426

2015107.57.51512721075نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةعبدالرحمن كرم محمد احمد15427

3319.512.57.57.51510.590.51895نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةعبدالرحمن كمال عديل سلطان15428

2015108.51119.51074.51495نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةعبدالعظيم شعبان عبدالعظيم احمد15429

10.58107.58.516246.5148.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةعبدهللا شمردل ندا كامل15430

46.51593صفر11155.57.57.515نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةعبدهللا عادل عبدهللا محمد15431

381495صفر5.51548.5513.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةعبدهللا محمد مهدى محمد15432

36.51575واحد7.51535510نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةعبدالمعين كريم ظريف حميده15433

2415107.57.51510741895نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةعبدالوهاب عيد محمد عبدالوهاب15434

20.51511.57.5815.51072.51695نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةعماد حماده عيد محمد15435

3929.519.51514.529.520137.52095نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةعمر رجب محمد شاكر15436

24.566.53.5صفر2.54.5103.547.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةفارس شعبان عبدهللا احمد15437

43.5108.53صفر6.515104.57.512نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةفتحى ندا فتحى حسيب15438

44.51383صفر1515545.59.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةقاسم حسن شحاته عبداللطيف15439

20.515128.58.5171074.51595نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةكرم رضا خلف محمد15440

39292013.514.528161322095نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةكرم عيد نجيب عبدالحميد15441

201514.589171076.5138.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةكريم احمد ابوالمجد عبدالحميد15442

20.515107.58.5161071.51895نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةكيرلس عماد فهمى عبدالمالك15443

27.5972.5نصف6.563.55.55.511نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمؤمن احمد عبدالرحمن محمد15444

261643.5صفر7.563.53.55.59نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةماجد عيد وهيب ذكى15445

2015107.57.5151070146.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد ابوزيد حمدى محمد15446

2015127.57.5151072178.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد احمد فوزى عبدالواحد15447

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد جمعه محمد رمضان15448

201510.57.57.5151171.5148.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد حاتم محمد عبدالشافى15449

201510.57.57.51511.572128.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد حنفى محمود عبدالعظيم15450



71510.57.55.5131.547115.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد خليل محمد زايد15451

2015117.57.5151071116.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد ربيع عبداللطيف حسن15452

38.51265صفر67.5107.57.515نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد رجب محمود عبدالعظيم15453

146107.57.5151.546.5765نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد رجب مكرم ابوزيد15454

201715.57.57.5151077.5147.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد سعيد نور شعبان15455

36282010102019.5123.5197.55.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد شعبان حسنى عبدالهادى15456

515104.57.5125.547.51063.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد عادل احمد دردير15457

272619.59.5918.516.5107.51675.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد عباس حسنى عبدالحميد15458

39.5302015153020139.51975.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد عباس عبدالهادى عباس15459

20.51519.510.5919.517.5921585نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد عرفات رمضان ترياق15460

6.57.55.54.55.5104.5341375نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد على صادق عبدالقوى15461

4.58.51045.59.5335.51255نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد عيد حسين مختار15462

22.51915.599.518.517.593177.55.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد عيد شحاته احمد15463

42.51043.5نصف415105.57.513نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد همام حسين كامل15464

20151988.516.51888.51886نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمود اشرف محمد احمد15465

2015107.57.51515751065نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمود اغا مهدى محمد15466

201512.57.57.5151779.5117.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمود حسين احمد حسين15467

2.56.5107.57.51510441263نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمود حسين عبداللطيف سيد15468

37.528.52011.51021.517.51251685نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمود سمير حسنى عبدالهادى15469

201516.57.57.5151480.5127.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمود شعبان حسن احمد15470

25.51518.597.516.51489.51385نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمود طه محدالصغير احمد15471

3829.52012.514.52719133.51985نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمود عدلى ابوالفضل مختار15472

20151497.516.512.5781385.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمود عالء على حسن15473

4.58.51087.515.51048.51063.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمود نجيب عبدالحميد محمد15474

20151410.5919.51482.51485نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمصطفى رضا امين يونس15475

24.5107.55.513433.51152.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمصطفى صابر محمد محمد15476

2.581055.510.510411153نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمصطفى محمد عبدالرحمن فريز15477

2015127.57.51510721455نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمصطفى محمد محمد حسين15478

2015127.57.51510721275نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمعتز محمد على سيد15479

3.56117.57.5151045.5146.53نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمفدى نمر حليم مقار15480

84.57.57.5151038.5952.5واحدنظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةنادر جمعه عبدالعظيم زايد15481

20151387.515.51174.5156.55نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةياسر حسن ابوالعال الصيفى15482

1.53.5102.557.5224.51162نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةيوسف احمد فاروق مهنى15483

29.519.511.597.516.511881285.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةيوسف حجازى غزال سيد15484

6.54.51297.516.51049.51385نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةيوسف حسن الحسينى احمد15485



2019.5157.57.51510.5801275.5نظاميعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةيوسف كرم خلف محمد15486

4.53108513434.5115.53.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةاسماء احمد جمال احمد15487

20151387.515.51073.51375نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةانجى عبدالمنعم احمد احمد15488

311519.57.51118.516.5100.51575.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةايه احمد محمد رجب15489

201515.59.51019.510801385.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةايه نورالدين محمد عبداللطيف15490

2015188.58.5171080147.55.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةرحمه رضا محمد حسن15491

20151387.515.51073.5137.56.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةرضوه عيد خلف احمد15492

201516991810791065نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةرنا سيد عطيه عبدالرحيم15493

7.521088164.540116.55نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةسماح ربيع عبدالمنعم عاى15494

2015118.58.51710731455نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةسيده محمد رمضان احمد15495

321065نصف2.54107.57.515نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةشرين مدين حنفى حسين15496

2517.5201213.525.516.5104.5207.55نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةشهد بشير صالح احمد15497

31.52319.51213.525.518117.51976.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةشهد عمران محمود محمد15498

201513.57.57.51511.5751275نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةشهيره هاشم ابراهيم عبدالفتاح15499

30.516.515.58.511.5201092.52075.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةشيرين ابراهيم رجب محمد15500

201512.58.57.5161073.51486.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةصابرين على عبدالعظيم محمد15501

202117.511.58.52010.5891686نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةناديه عاشور عبدهللا محمد15502

2015138.57.51610741376.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةنورهان حسين على ابراهيم15503

201514.5118.519.510791676نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةهبه محمود احمد احمد15504

201610.57.57.5151071.51375.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةاحمد بحر احمد عبدالرسول15505

2015138.57.51610741476نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةاحمد كامل عبدالحميد محمد15506

105107.55.513341127.55نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةاحمد محمد عبدالحميد محمد15507

201516.58.57.5161077.51286.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةاحمد محمد عبدالرحيم ذكى15508

201513.597.516.51378127.56نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةاحمد وحيد مسلم لبيب15509

2015107.57.51510701085.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةاسالم احمد سيد احمد15510

201510.59.57.5171072.51386نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةبسام على احمد محمود15511

20151087.515.51070.51066نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةحسنى راشد شحاته مسلم15512

201514.57.57.51510.5751186نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةحسين اسامه ابوبكر حسين15513

2019178.5816.51284.51286نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةربيع الصباح حسين دسوقى15514

32151697.516.515.5951286نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةرجب الصباح حسين دسوقى15515

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةرضا مبارك محمد عيد15516

2416.514107.517.513.585.51186.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةسعيد عبدالمنعم احمد احمد15517

2215179.58.51811.583.51286.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةشعبان شوقى شعبان ابراهيم15518

231819129.521.51394.51587نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةصالح ربيع رجب محمد15519

202017.5127.519.511.588.51386.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةعادل سمير صالح احمد15520



201618.511.58.5201589.5137.56.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةعبدالرحمن حجاج اسماعيل السيد15521

20151097.516.51071.51285نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةعبدالرحمن سليمان عبدهللا على15522

201516107.517.51078.51485نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةعبدالرحمن هشام نور الدين سيد15523

3522.5201110.521.5201191586.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةعبدالعزيز مسلم مبارك مسلم15524

3723.52011132419123.51486.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةعبدهللا حسين سيد على15525

3127.52013.513.52718123.51485.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةعلى محمد على السيد15526

2015101251710721066نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةعلى محمود محمد مهدى15527

282020129.521.515.51051586نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةعمر ابوبكر احمد عمر15528

201517.511.57.5191081.51096نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةعمر رمضان سيد محمد15529

261819.5127.519.512.595.51486نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةعيد شعبان محمد على15530

26191812.512.52514.5102.51785نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةكريم تامر حماد عبدالحميد15531

27455صفر8447.53.511نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةكريم شعبان محمد على15532

20211611.511.52310.590.51785نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةكريم ناصر خيرى صادق15533

93108.5917.51.541953نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةكساب عماد صالح محمد15534

22271811112213102178.55.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةمحمد احمد عبدالحكيم عبدالصمد15535

201515127.519.51079.51185نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةمحمد حسن خليفه محمد15536

2015107.57.51510701085نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةمحمد ربيع فولى احمد15537

27.5852.5صفر732.57.57.515نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةمحمد رجب عطا عبدالوهاب15538

3024209.511.52115.5110.51585.5نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةمحمد رمضان عبدالهادى محمد15539

201915.511.51122.51087127.56نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةمحمد سامى على يوسف15540

282516.511.51021.5111021685نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةمحمد سلمان ابوالوفا حسن15541

201510.5108181073.5107.55نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةمحمد شعبان عبدالصمد احمد15542

201614.5109.519.511.581.5127.55نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةمحمد مسلم محمد احمد15543

201515.5117.518.511801285نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةمحمد ناصر قايد حسن15544

2015101081810731086نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةمحمود عبدالباسط محمد الصغير السيد15545

201810.51210.522.51081107.55نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةوحيد حسنى ابراهيم عبدالفتاح15546

201510910191074107.55نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةيوسف اشرف عويس محمد15547

2522.518.51111.522.515.5104177.55نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةيوسف حسن سيد محمود15548

21291810.51222.515.5106167.55نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةيوسف حسين احمد محمود15549

201510.511.57.5191074.5107.55نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةيوسف عبدالبار عبدهللا على15550

97.56.58.58.5172.542.537.53نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةيوسف هاشم ابراهيم عبدالفتاح15551

20151511122313861575نظاميمحمد ابراهيم االعداديهمغاغةيوسف يسرى رشاد على15552

403020151530201401686.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاروه جمال حسن حسن15553

382519.514152916.51281986.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاسراء محمد شاكر احمد15554

3828.52013152816130.51886نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاسماء عبدالرسول مالك عبدالرسول15555



331515.59.512.5221196.51576.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاسماء عبدالوهاب عبدالعظيم احمد15556

2415108.57.51610751476نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاسماء على ابراهيم علي15557

3824.51810.51222.512.5115.51886.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاالء نبيل احمد جمعه عبدالحفيظ15558

2315108.57.51610741477نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةالهام هاشم احمد السيد15559

4024.52014.514.52918.51321886.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةامال نور الدين محمد امين15560

3115177.57.51510881965نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةامنيه محمد قاسم محمد15561

2515107.57.51510751975نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاميره حسن عيد محمد15562

241464.5نصف63.51.57.5512.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاميره صابر محمد حسن15563

28151087.515.51078.51575.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاميره نجاح عزات عامر15564

39.5302015153020139.51985.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةايمان رمضان رجب عبدالوهاب15565

402920151530201391985.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةايمان على دياب يوسف15566

201510.57.57.51510.5711675.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةايمان ناجح رجب صالح15567

491385واحد1115107.54.512نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةايناس خلبل محمد احمد15568

39282015153019.5136.51985.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةايناس رمضان محمدعنتر طه15569

282512.59.51019.510951685.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةايه الحسينى محمد محمد15570

43.51275واحد131527.5512.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةايه رجب محمدفهمى عبدالوهاب15571

2715107.57.51510771785نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةايه مصطفى محمد على15572

28.5775صفر9627.5411.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةبسينه مراد ابراهيم عبدالوهاب15573

471875واحد147107.57.515نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةتغريد هاشم على محمد15574

2620117.51320.51087.51475نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةجهاد رضا على محمد15575

3215.512.5991810881675.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةحسناء جمال رجب راشد15576

2015107.57.51510701175.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةحنان قرنى امام احمد15577

2015107.57.51510701065نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةدعاء اسامه احمد احمد15578

21151089.517.51073.51155نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةدعاء خطاب رجب هنداوى15579

2015119101910751475.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةدعاء خميس شحاته سليم15580

382817.514.51529.518.5131.51675.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةدعاء ربيع احمد ماهر احمد15581

2015107.57.51510701175نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةدعاء رمضان سعيد محمد15582

88107.5512.5240.5775.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةدنيا محمد سعد السيد15583

2015.512811191076.51175نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةدينا رجب رشدى عبدالجواد15584

3122128.512.52112.598.51275.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةدينا رضا ابوزيد على15585

221510.58.58.5171074.51175نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةدينا شعبان رجب شامخ15586

2224147.51118.51088.51375.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةدينا عزت حسن محمد15587

402719.513152816.51311785.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةذكرى حمدى عبدالحميد محمد15588

2215107.57.51510721375نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةرانيا صابر السيد عبدالجواد15589

117.5107.58.516347.51274.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةرانيا عصام شعبان عدلى15590



2115107.59.51710731175نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةرحاب خالد السيد حسان15591

3520.516.513.514.52812.5112.51375.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةرحمه السيد محمد جمعه احمد15592

342314.58101811.51011876.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةرحمه شعبان مصطفى محمد15593

2015137.510.51810761275.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةرحمه محمد فاروق شحاته15594

3320.516.51113.524.511105.51375نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةرحمه محمود سكران على15595

231511.57.51118.510781276نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةرحمه مفتاح عبدالعظيم احمد15596

34.5755نصف7757.57.515نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةرحمه نور مرسى سيد15597

3326.517.513.513.52713.5117.51786.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةرضوى على عربيد عويس15598

291512.510.57.5181084.51686نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةرضيه صالح حسين محمد15599

40302014.51529.519.51391786.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةرنا ايمن نجدى محمد عبدالجواد15600

403020151530201401988.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةروان رضا صفوت محمد15601

2925.515.5121123101031977.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةروضه اشرف بهجت محمد15602

3623.519.514.513.52817.5124.51787.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةروفيده طه جمال طه15603

2015109.57.51710721177.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةريتاج رضا نصرالدين عبدالرحيم15604

382317.512.512.52514.51182076.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةزينب حسن احمد ابوزيد15605

20151011.510.52210771576.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةزينب محمد على عبدالوهاب15606

342216.5129.521.5141081576.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةساره مرزوق محمد عبدالحليم15607

2215107.57.51510721676نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةسمر محمد طه محمد15608

3928.52015153015.5133187.56.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةسميه ربيع عبدالمنعم ابراهيم15609

25151497.516.51080.51675.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةسها جمال خليفه محمد15610

39301814.51428.517132.5197.56نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةسها رضا مفتاح محمد15611

2015107.57.5151070177.55.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةشروق راضى محمد حسن15612

11511.59.5413.52.543.51376نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةشروق رمضان على احمد15613

402519.514112514123.51776نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةشروق عصام مصطفى عبدالرحيم15614

35211614822101041775.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةشروق نصر على كامل15615

36251714.51327.511116.5167.55.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةشهد حجازى حلفايه الشافعى15616

201512.597.516.51074177.55نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةشهد رمضان يحيى على15617

91547.55.5132.543.5175.55.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةشهد شعبان ابراهيم عبدالحميد15618

2015107.57.51510701575.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةشهد نصيب عبدالناصر عبدالرسول15619

2015107.57.51510701455نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةشهيره عاشور صالح مهدى15620

2015108.57.51610.571.5136.55نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةشوق هارون محمد عبدالجواد15621

2921.514.513112416.5105.51675نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةشيماء الفولى مندور عبدالغنى15622

2418.5181011.521.516.598.5166.55نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةشيماء على محمود على15623

341510129.521.513.5941875نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةشيماء محمد محمد محمد15624

35201810.51323.519115.51975نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةشيماء مرزوق ربيع محمد15625



98.56.57.57.51510491565نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةصابرين رجب انور السيد15626

61547.5512.51047.51755نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعايده رضا احمد عبدالعظيم15627

3219.5149.51120.517.5103.51455نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعزه عبدالمحسن محمد عبدالمحسن15628

2415137.57.51513801375نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعال رضا شحاته محمد15629

1.57.54.512223.5105.51.5واحد7نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعال محمد السيد محمد15630

362419.512122416119.52075نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعلباء عيد عبدالباقى عبدالرحيم15631

20151110.58.51910751675نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعلياء ابراهيم صابر السيد15632

20151010.57.51810731175نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةغزاله خالد محمد اسماعيل15633

3322.517.51313.526.516.5116206.55نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه سيد محمد عباس15634

201513981713.578.51575نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه شعبان محمد عبدالجواد15635

3518.515.51312.525.513.51081875نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه عيد بحر على15636

3522191514.529.519.51251975نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه محمد احمد بسراوى15637

3422.519.512.51325.516.5118197.55.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه محمد قرنى عبدالعليم15638

2015128.57.51610731275نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه مصطفى احمد عبدالرحيم15639

372517.513.510.52414.5118197.55نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةفايزه صالح كامل محمدامين15640

39282014.51428.520135.51975نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةكريمه على جمال محمد15641

201515.57.57.5151075.5157.55نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةكريمه محمد شحاته على15642

135107.5512.52.5431255نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمديحه عبدالحليم شحاته عبدالحليم15643

321519912.521.510.5981975نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمروه ابراهيم احمد احمد15644

201511.57.58.5161072.51467نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمروه محمد محمدفهمى مصطفى15645

2015117.57.51510711375نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمروه نور الدين محمد محمد15646

147.5107.54.512346.5146.55نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمريم رضا حبيب عبدالشهيد15647

392119.515142914122.5186.56.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمريم وجيه عبدالحميد على15648

4030201513.528.517.51361777نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمنه احمد دياب يوسف15649

403020151530201401977.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمياده شعبان محمد اسماعيل15650

3923.52014.514.52919.51311977.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةميار نادر محمد رجب ابراهيم15651

2015138.58.51710751566نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةنجالء شعبان محمد طه15652

2815179.58.5181088166.55.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةندا حجاج بهنساوى ابراهيم15653

221516117.518.51081.5185.56نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةندا ربيع احمد صابر15654

131155صفر42.53.56واحد2نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةندا رجب شلقامى مرسى15655

22151487.515.51076.51465نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةندا فاروق صبره محمد15656

2015157.58.5161076165.55.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةندى عبدالعزيز عبدالرحيم عبدالعزيز15657

3419.5171110.521.513.5105.51965نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةنسمه رضا محمد صالح15658

3521.5141211.523.5101041966نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةنسمه محمد سيد عبدالمحسن15659

2215117.51017.51075.5176.55.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةنسمه ناجح راضى مرزوق15660



3623.5171313.526.5181211966نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةنعمه جمال عبدالحميد عبدالعظيم15661

32.51155صفر96.547.55.513نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةنوره احمد عبدالتواب محمد15662

35151613122513.5104.51976.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةنورهان جمعه احمد بسراوى15663

39.5241915153016128.51976نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةهاجر عيد محمد عبدالرحيم15664

271453.5واحد7347.54.512نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةهاله شعبان محمد عبدالحليم15665

221510139.522.51079.5186.55.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةهاله محمد قرنى عبدالحليم15666

383019141529191351575نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةهايدى سامح نابليون فرح15667

20151888161079146.55نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةهبه سيد شحاته محمد15668

3521.51914142818121.51675نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةهبه محمدعزت شحاته محمد15669

2715201011.521.51093.5136.55نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةهناء سعد عبدالتواب عبدالمجيد15670

2615151012221088176.55نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةهناء عيد حسن شحاته15671

40292015153020139196.55نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةهند الدريمى محمد مصطفى15672

3826.51911.514.52619128.52075.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةوالء رضا ربيع محمد15673

40302015153020140196.56.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةياسمين السيد عزيز عبدهللا15674

3923.5171313.526.516.5122.51976نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةياسمين محمد شحاته محمد15675

26.51463نصف84.527.5411.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةياسمين مرعى عبدالوهاب احمد15676

3824.51814.514.52918.5128196.55.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةياسمين نور موسى عبدالعظيم15677

3822.5191414.528.5171251676.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةيوستينا هانى منصور ناشد15678

104.533.52.56326.5136.55نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم عادل محمد عبدالجواد15679

2215107.57.51510721565نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم محمود احمد محمد15680

11867.55.5135431465نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم نشات ابراهيم عبدالعال15681

11267.57.5155391555نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاحمد ابراهيم احمد على15682

3724.51711.513.52519122.5197.56نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاحمد جهام السيد الشافعى15683

3726.5201514.529.5181312066.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاحمد حسام رجب عبدالحليم15684

2315177.58.51610811556.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاحمد حسن محمد المسلمانى15685

2916.5197.57.51510.5901566.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاحمد حسنى محمد احمد15686

24.5135.56.5واحد7327.5411.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاحمد رجب لملوم عزات15687

39.527.52015153018.5135.5155.56.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاحمد رجب مؤمن عبدالعظيم15688

3919.52013142717122.5185.55.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاحمد رمضان عطيه محمد15689

36211910.51323.515.5115156.55.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاحمد عاطف موسى عبدالعظيم15690

2215187.51118.51386.51575نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاحمد على نادى على15691

18.51465.5صفر52335.58.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاحمد عيد عبدالرحيم عبدالعزيز15692

2015137.58.5161074125.56.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد جمال محمد15693

3826.51914.51529.519132196.56.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد صالح مهدي15694

39.530201514.529.518.5137.5175.57نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد عبداللطيف محمد15695



34151712.511.524161061367نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاحمد نور سليم طه15696

151056صفر3223.54.58نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةاسالم جمعه احمد مصطفى15697

2015107.57.51510701567نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةايمن محمد بندور عبدالغنى15698

131537.57.515450125.56نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةباسم شعبان محمدربيع نادى15699

62.527.53.5111.5231256.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةباهر عماد صالح مختار15700

27.51515.57.5815.51083.51477.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةجمال رجب محمد اسماعيل15701

25.51511.57.58.51610781476نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةجمال رجب محمود احمد15702

10463.558.5230.51075.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةجورج ماجد عطيه اسحق15703

2015107.57.51510701376.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةحازم عاطف على عبدالوهاب15704

2015107.57.51510701357نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةحازم عزت محمد عبدالحميد15705

38.52419.514.511.526191271577.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةحازم عيد عبدالعظيم عبدالمجيد15706

34.522141511.526.518.5115.5167.56.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةحسام جمال احمد بسراوى15707

28151010.57.5181081137.55.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةحسن خالد ابراهيم عبدالحليم15708

20.515109.57.5171072.5145.55.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةحسن محمد حسن محمد شلبي15709

3723.518.514.51529.519127.51675.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةحسن محمد حسن محمدعبدالجواد15710

3825.517.515153019130167.55.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةحسين محمد احمد محمد15711

27151011.57.51910811456نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةحسين ناجى حسن عبدالحليم15712

361511.51210.522.511.596.5167.56نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةحماده ايمن عبداللطيف عرفه15713

20151010.57.51810731475.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةحمدان رجب رزق عزام15714

201510117.518.51073.51386نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةحمزه الجمل محمدكامل محمد15715

34241212132515110157.56.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةحمزه رمضان مصطفى عبدالجواد15716

12.5458513438.51475.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةخالد فوزى ابراهيم محمد15717

133.54.58513236107.55نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةرائد فتحى ابراهيم عبدالعال15718

14610113.514.5448.51365نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةرجب محمد محمد سعد على15719

34.515.516.514.51327.516110167.56نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةرحيم محمد احمدجمعه بحر15720

166.5610.57.518248.5117.56نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةرمضان عبدهللا عبدالعليم محمد15721

10828.5412.5234.51155نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةسعد محمد محمد سعد15722

8.551.57.53.5112281465نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةسعد مصطفى عبدالوهاب محمد15723

311355واحد9.561.58.54.513نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةشعبان عزت محمد عبدالحميد15724

32.51265واحد106.52.57.5512.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةشعبان محمد ابراهيم محمود15725

12.55.51.584.512.51.533.51265.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةشهاب صابر عبدالرسول عبدالمحسن15726

2015109.55.51510701165نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةصالح احمد محمدصفوت احمد15727

3115.51087.515.513.585.51675.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةطلحه عاطف موسى على15728

2015107.57.51510701257نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعبدالجواد عيد محمد عبدالجواد15729

8.57.537.57.51510441356نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعبدالحميد رمضان عبدالحميد عبدهللا15730



39302014152919137207.57.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن حسن عبدالحميد طلب15731

8.571.547.511.5230.582.55.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن رجب محمد حافظ15732

39302015153020139187.57.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن عاشور عبدالتواب شحاته15733

2915107.58.51618881777.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن على خليل على15734

2315107.51118.51884.51677.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن محمد احمد محمد15735

34.522.51211.51122.518.5110177.57.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن محمد على محمد15736

3626.517.513122518.5123.51567.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن محمد محمود عبدالحليم15737

352719.512.514.52718.5127167.57.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعبدالرحمن وائل احمدجمعه بحر15738

121375واحد3.53.57صفر2.51.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا حافظ عبدالجواد حافظ15739

2618.5107.59.5171687.51677نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا رجب زكى الليثى15740

2015107.57.51513731376.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا صالح رجب عبدالتواب15741

2315.5107.5815.514.578.5166.57نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا عاطف محمد عبدالوهاب15742

25.519.5107.512.52015.590.51457نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا عيد محمد على15743

37.524.5101114.525.519116.51576.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعلى رضا محمد على15744

95.51.54.57.5125.533.5126.56نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعلى ناجى فاروق على15745

32.52611.57.59.51717104167.56.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةعمر محمد حجازى عبدالمحسن15746

362819.51414.528.520132167.56نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةفارس ايهاب توفيق محمد15747

37.5292014.51529.5191351677.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةفارس عيد رزق عزام15748

241519.57.512.5201290.51356.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةفارس محمد خيرى على15749

23.51517.57.512.52011871456.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةكريم حسن على عبدالوهاب15750

33.515194.512.5171397.51686نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةكريم رضا محمد عبدالكريم15751

201515.57.59.5171077.51285.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةكريم شعبان عبدالتواب شحاته15752

201515.57.511.51912.582776نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةكريم عالء سيف النصر ابراهيم15753

37.530201514.529.5191361486نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةكريم عيد انور محمد15754

201514811.519.51078.5105.56.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةكريم محمد ابوجبل احمد15755

1048125.541.573.57واحد13نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةكريم محمدعفت احمد معتمد15756

2015127.51219.51076.51086نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةكيرلس رضا اسحق صادق15757

2015167.58.5161077126.55نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمحسن رجب رزق عزام15758

23.51517.57.51017.51184.51266نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمحمد ايمن زكى احمد15759

201518.55101516.5851286.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمحمد جمال محمد احمد15760

37.519.5208.512.521171151576.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمحمد جمعه كرم هللا محمد15761

201156صفر24.5247.511.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمحمد رجب عيد زكى15762

37.520.518.510.510.52117114.5136.56نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمحمد رضا فهمى عبدالحليم15763

392619.51513.528.5181311576نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمحمد رضا محمد اسماعيل15764

37.523201513.528.5171261686.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمحمد رمضان توفيق محمد15765



6.54.51057.512.5235.544.55نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمحمد عاطف رمضان محمد15766

87.5107.57.5152.543115.55نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمحمد عبدالحليم احمد محمد15767

2015137.5815.51073.51066نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمحمد على ابراهيم محمود15768

31.51519.58.512.52116.5103.5126.56نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمحمد عيد رشاد احمد15769

3524.518.51510.525.517120.51376.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمحمد فتحى حسين محمد15770

2020.514.51282012.587.51256.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمحمد نصر محمود شحاته15771

3926.5201514.529.5201351557نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمحمد وليد عبداللطيف حسن15772

2015178.57.51611791275.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمحمود عاطف احمد محمد15773

33.51517.5107.517.51396.51475.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمحمود عبدهللا بدوى حسن15774

24.5151087.515.510751355.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمحمود عيد عبدالباقى عبدالرحيم15775

22.51518.5117.518.512.5871155.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمحمود فتحى قزمول عبدالحليم15776

2015149.57.5171076145.55.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمحمود محمد على شامخ15777

37.523.519.512.51224.517.5122.51565.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمروان خالد محمد محمد حافظ15778

2016.51812.58.5211388.51355.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى احمد ابوجبل احمد15779

382619.51514.529.518131177.55.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى احمدعصام حسن صالح15780

38.52419.512.51426.518126.5167.56نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى عبدالموجود نصرالدين عبدالموجود15781

23134.55.5واحد6.54.52.53.558.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةناجى عاشور فاروق على15782

3220.51712.511.52410103.51455.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةنادر شعبان ابراهيم كامل15783

2017.51610.57.5181081.5115.56نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةيوسف السيد شعبان السيد15784

201515.59.57.5171077.51355.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةيوسف حسنى ربيع فهمى15785

201516.598171078.51255.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةيوسف رجب زكى خليفه15786

3684.56واحد5152.584.512.5نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةيوسف محمد ابراهيم محمد15787

24104.56نصف6.57.51.53.54.58نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةيوسف محمد عبدالفتاح عبدالجواد15788

3520.51811.5920.5141081356نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةيوسف محمد فاروق محمد15789

2015109.57.51710721056نظاميبنى خالد االعداديه المشتركهمغاغةيوسف محمد محمد عبدالرحيم15790

27.515127.5815.51080187.55.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةابتسام رجب مصلوح عبداللطيف15791

33.52111.510.59.5201298177.55.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاسراء ابوالفتح السيد حسين15792

38291914.51529.519.51351995.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاسراء رمضان محمد مهنى15793

33.515148.59.5181292.5187.56نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاسماء جمال عبدالعظيم عبدالررحمن15794

41107.55.5نصف8.57107.57.515نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاسماء رمضان حسين كامل15795

56104.57.5121.534.5107.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاسماء صالح على مقرب15796

241511.57.57.5151075.5147.56نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاسماء محمد على محمد15797

2515127.57.5151077138.55.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاالء اشرف غريانى محمد15798

146.537.57.515240.5126.55.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةايمان خلف شعبان محمد15799

301510.57.58.5161081.5127.56نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةايه رمضان معوض الهم15800



7.57107.5512.54411482.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةتغريد عبدالقوى جابر عبدالقوى15801

28.5145.51.5نصف7.563.57.53.511نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةجيهان حجازى سيف السيد15802

291271.5واحد85.547.5310.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةحسناء مالزم موسى عبدالهادي15803

31107.51.5نصف88.54.54.559.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةدعاء شعبان ابوالفتح رجب15804

3619.51389.517.514.5100.51785نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةدعاء صالح بكر محمد15805

40.5188.51.5نصف147104.54.59نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةدعاء على كامل دياب15806

48.51372نصف16.51557.5411.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةدعاء عيد منصور عبدالحميد15807

واحد38.5118واحد51557.5512.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةدينا محمد مهنى زكى15808

421482.5نصف12.57107.54.512نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةدينا ناجى يوسف حسن15809

31.5137.53واحد57.55.557.512.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةرانيا محمد فايز مرعى15810

2015107.57.5151070147.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةرغده سامى عبدالحميد احمد15811

13.595.54.559.5239.51381.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةريحان سعيد حمدى محمد15812

2115107.57.5151071148.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةزهره محمد احمد السيد15813

27137.55نصف77.54448نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةزينب السيد عبدالحميد عبدالرازق15814

20177.52.5نصف1.564448نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةزينب عبدالمعطى راضى صالح15815

795.544.58.5232137.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةساره كمال ابوالفتح احمد15816

11.515104.559.51.547.5117.53نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةسالمه عبدالرحيم عيد مهدى15817

2015107.57.5151070187.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةسحر جمال احمد عبدالسالم15818

2015107.57.5151070177.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةسحر محمد احمد حسن15819

43157.52.5نصف118.5104.58.513نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةسماره جمال مفتاح عربيد15820

21.545.52نصف448واحد57نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةسمر عطيه عباس احمد15821

27.517.5117.5815.51081.5167.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةسوسن عبدالعال عطيه السنوسي15822

26.5135.56واحد2667.5411.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةسومه حجازى حسن محمد15823

403020151530201402076نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةشهد محمد رمضان زكى15824

3316.512912.521.510931986نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةشيرين عقيل عبداللطيف يوسف15825

341513.51213.525.515.5103.51486نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةشيماء احمد هيبه محمد15826

17137.52واحد61.543.57.5واحدنظاميبنى خلف االعداديهمغاغةشيماء شعبان ابوالفتح رجب15827

61.54.53.581.518473واحدنظاميبنى خلف االعداديهمغاغةشيماء شعبان حسين السيد15828

34.518.51087.515.512.5911885نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةصفاء محمد بكر محمد15829

2.5834.57.5123.5291085نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعبير ابراهيم احمد فرغل15830

14.596.53واحد1.521.544.58.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعنايات خليفه مصطفى ابراهيم15831

161052صفر34.57.5واحد2.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةفاطمه جمعه فؤاد حافظ15832

231510.511.5920.510791575نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةفرحه رمضان غريانى متولى15833

واحد18.5117.5نصف3.55243.57.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةكاميليا رضا حمدى علي15834

واحد17146صفر261.543.57.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةماجده بشير رمضان احمد15835



30.51485واحد8.56.554.559.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمروه عاطف رمضان السيد15836

22.51372صفر3.561.57.5411.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمريم ايوب هالل عبدالباسط15837

2515107.57.51510751675نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمريم رمضان سليمان شحاته15838

31.5117.51.5نصف57.53.57.57.515نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمريم محمد طلعت محمد15839

13953.54.581.536.5147.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةملك السيد محمد احمد15840

2715107.57.51510771275نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمنه رضا خميس عبيد15841

2719.5129.59.5191087.51375نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمها حجازى عبدالرحمن كامل15842

39.523.513.510.511.52215.51141875نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةنجاح رفعت شعبان ابوطالب15843

25.5117.53نصف67.52.5459نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةندا عاشور حيدر صالح15844

43107.52.5واحد13.515454.59.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةنسمه عاشور حمدى دياب15845

34.51513.51110211498198.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةنهى عالء الدين عبدالعظيم احمد15846

33.51610.57.58.5161086167.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةنورا محمد حسين علي15847

33.51510.57.57.51510841885نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةهاجر عبدربه خضر صالح15848

واحد1427صفر43.57.5واحد1.54نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةهبه صبحى حسين ابوالحسن15849

45137.52واحد91557.57.515نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةهدى محمد مصطفى ابراهيم15850

2015107.5815.51070.51675نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةهدير احمد صبيح اسماعيل15851

44.51771.5نصف9.5151054.59.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةهدير فراج عبدالصمد ابراهيم15852

29.515107.57.5151079.5157.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةهناء عاطف ماضى صالح15853

2475.53.5واحد4.58.52.543.57.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةوفاء خيرى محمد على15854

2015107.57.5151070147.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةوفاء عادل ابوالفتح احمد15855

221173نصف7.55.51.53.53.57نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةوالء بشار عبدربه عبدالوهاب15856

31.5201312142611.51021985نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةياسمين عبدالواحد محمد شلقامى15857

351910111223151021885نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةياسمين عالءالدين عبدالعظيم احمد15858

37201012142615.5108.5167.55.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةياسمين يحى رشدى عبدالقوى15859

واحد2085.5نصف281.5448نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةابراهيم فايز حسين السيد15860

واحد30137نصف8.575459نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاحمد اشرف جمعه السيد15861

واحد117.564.57.512238.5137.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاحمد حماده عبدالعال احمد15862

46.5146.51.5نصف1215104.54.59نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاحمد خلف رياض عبدهللا15863

181362.5نصف3.53.57واحد4.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاحمد سعد حمدى على15864

88.5107.54.5121.5401473نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاحمد سعودى عيد كامل15865

2015127.57.5151072155.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاحمد شعبان ابراهيم توفيق15866

صفر26.5136.5نصف6.57354.59.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاحمد عبدالحميد عبدالجليل صالح15867

36.521.519.512.51123.518.5119.51885نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاحمد عثمان عدلى عبدالفتاح15868

18.5562.5نصف451.53.547.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاحمد عربيد مفتاح عربيد15869

431675واحد5.5156.57.57.515نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاحمد محمد احمد عباس15870



372415.510.513.52411.5112187.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاحمد محمد ربيع احمد15871

241513.57.57.5151077.5187.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةادهم فراج مريز سنوسي15872

31.515.518.512.514.52716.5109197.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاسامه ربيع زغلول احمد15873

981047.511.5240.5117.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاسامه رجب ابراهيم توفيق15874

321510.57.57.5151486.51685نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاسامه نادى سلطان زكى15875

11.57.554.559.51.5351183.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاسالم جمعه غالب عبدالقوى15876

34.515137.57.5151087.5167.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةاسالم شعبان رجب عيد15877

27.5137.55نصف87.52.54.54.59نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةانس عبدالمنجى عباس يونس15878

29.5151311.51324.5191011475نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةايهاب رجب عطيه السنوسي15879

25.51262.5نصف48.52.55510نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةبالل احمد زغلول احمد15880

28.5135.52.5نصف6.58.535510نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةبالل فتحى عبدالصمد ابارهيم15881

19.5663.5واحد4.54.59واحد4.54نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةجابر عبدالحكيم رجب عيد15882

2015108.5816.51071.51585نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةحازم رجب خليفه احمد15883

25.515107.57.5151075.51585نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةحازم عزام رجب عبدالسالم15884

374.54.57.5122.529972نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةحازم نزير عبدالوهاب عبدالصادق15885

8.53.55.57.57.515537.51282.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةخالد صالح احمد عبدالسالم15886

975.57.57.515440.51162.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةخليفه محمود خليفه احمد15887

271512.511.51122.511881885نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةرجب محمود خليفه احمد15888

22.577.53نصف48.5243.57.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةرمضان رجب طلعت محمد15889

23.5155.52.5واحد262.54.57.512نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةزياد عادل صبيح اسماعيل15890

27.515107.57.5151077.51675نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةشريف اشرف زغلول محمد15891

24.566.52.5نصف2.58.51.547.511.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةشريف محمد عبدالحميد عبدالرازق15892

19662نصف1.56.524.548.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةصدقى حمدان صدقى احمد15893

25.595.53نصف282.57.5512.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةصالح احمد صالح محمد15894

4030201514.529.520139.51475نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةضياء رضا حسن صالح15895

48.51475واحد151557.5512.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةطه محمد نمر محمد15896

16.5572نصف1.541.54.54.59نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعادل وليد عيد كامل15897

42.5116.55نصف8.5153.57.57.515نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعبدالجواد عدلى خميس عبدالجواد15898

22.5673صفر827.5411.5واحدنظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعبدالرحمن احمد ابوالفتح رجب15899

2015107.57.5151070117.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعبدالرحمن سالمه بدوى حافظ15900

31.588.56واحد10853.547.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد عبدربه عابد15901

6963.536.51.52977.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعبدالعزيز عاطف عبدربه عابد15902

11912.54.57.5121.5461775نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعبداللطيف عاشور هيبه محمد15903

1251047.511.5240.51275نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعبدهللا محمد عبدالفتاح محمد15904

2086.55واحد5.5549واحد3.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعبدهللا محمد محمد احمد15905



4533471.520.5107.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعبدهللا نجاح جاد عثمان15906

9.54105.5712.523887.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعالء احمد قطب محمد15907

9.56104482.53696.55.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعالء جمال زغلول احمد15908

28.5136.55.5نصف10.527.53.54.58نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعالء خلف احمد السيد15909

12.541047.511.52.540.576.55.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعالء محمود صالح محمد15910

104.57.51222987.55.5واحد4نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعلى حسن على محمد15911

2041047.511.51.54797.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعلى رجب خميس عبيد15912

206123.547.5247.597.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعلى فرج فرحات حسن15913

25.5675واحد62547.511.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعماد محمود حسين عبدالواحد15914

19865واحد3.52534.57.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعمر عاشور عيد عبدالفتاح15915

201065واحد5.53.547.5صفر6نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعمر محمد رشدى محمد15916

62534.57.51.52289.56نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعيد سيد راضى صالح15917

20455نصف1032.55.5صفر4نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةعيد غالب عبداللطيف يوسف15918

631043.57.51.528976نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةقصى محمد رجب احمد15919

31.515147.57.5151085.5187.56نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةكرم عربى احمد محسب15920

1051052723496.56نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمد احمد رمضان محمد15921

28.51286واحد6.52104.54.59نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمد السيد محمود حسن15922

9.5565.54.510333.51065.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمد القذافى صابر عبدالطيف15923

20151497.516.510.5761076.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمد جمال قاسم عبدالعال15924

37161712.513.52614.5110.51786.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمد حسام الدين سيف السيد15925

5.53.536.51.521.5975.5واحد7نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمد حسن محمد حسن15926

41.5181265.5نصف7.5233.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمد حماده رجب عبدالعظيم15927

1154.54.548.52.531.51065.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمد خليل كامل حافظ15928

20151197.516.51072.5156.57نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمد ربيعى محمود علي15929

24103471.524.51155.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمد سعد السيد محمد15930

5.5254.54.591.523126.56نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمد شعبان فتحى رمضان15931

37.5151414.51529.519.5115.5207.57نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمد عبدالعظبم رمضان عبدالعظيم15932

7.56105.57.5133.540775.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمد فراج ربيع محمد15933

87103.57.511642118.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمد محمود عبدالمجيد محمد15934

2071054.59.51.5481185نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمد مسعود عيد سعيد15935

24151213102310.584.5167.55.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمد ميتخطرى عباس يونس15936

7.53107.57.515237.51075.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمود احمد رمضان احمد15937

4563361.522.5107.55.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمود احمد فاروق احمد15938

22.5116.55.5واحد6.535347نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمود جمعه عبدالوهاب محمود15939

115103.54.58236118.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمود رمضان محمود دياب15940



45103.536.5227.51155.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمود رمضان محمود عطيه15941

181065نصف5437واحد4.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمود عبدالونيس عبدالمجيد محمد15942

5.57105.57.5131.537117.56نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمود عوض عبدالسالم عبدالفتاح15943

7.5464371.52695.56نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمود فايز حسين السيد15944

1191044.58.51.540875.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمود محمد عبدالكريم محمد15945

2235.57واحد210459صفرنظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمحمود ناصر عبدربه عبدالجواد15946

واحد23.535نصف1.53103.558.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمصطفى عدلى مصطفى احمد15947

2015107.57.5151070126.56نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمصطفى عصام كامل احمد15948

128124.55.5104.546.5116.57نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمصطفى محمد حسين عبدالواحد15949

7.5910.547.511.53.542677نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمصطفى محمد راضى شلقامي15950

111356صفر2.542.56.5واحدواحدنظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمعاذ احمد عبدالفتاح صادق15951

2.54371.515.5655.5واحد3.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمعتصم شعبان ايوب ابراهيم15952

23957صفر3.56382.510.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمنصور خميس منصور السيدذ15953

61.55.53.59320.5365.5واحدنظاميبنى خلف االعداديهمغاغةمهند احمد سعيد حافظ15954

42.56.5102385.56واحد3.52نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةناجح عصام ناجح عبدالعظيم15955

2.562.552.57.5220.5957نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةهانى صالح احمد عبدهللا15956

8.5355صفر2.52.524.5واحدنصفنظاميبنى خلف االعداديهمغاغةهشام ربيع رجب عبدالتواب15957

19.5755.5واحد5.561.532.55.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةهيثم جمال عرابى احمد15958

15455صفر633.52.56صفرنظاميبنى خلف االعداديهمغاغةوائل حمدى عبدربه عابد15959

482.532.55.51.521.585.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةوليد رضا عدالفتاح محمد15960

55واحد17واحد1.543.5527نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةوليد عبدهللا حمدى محمد15961

2015107.57.5151070107.55نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةيحيى عماد عزيز محمد15962

402819.511.51223.5171281866.5نظاميبنى خلف االعداديهمغاغةيوسف رجب معتمد رمضان15963

29222010.512.523121061875.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةاسماء شعبان احمد زكى15964

32162011.51021.518107.51576.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةامانى رمضان عبدالجابر حسن15965

41145.56.5نصف10.52157.55.513نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةامل السيد عبدهللا السيد15966

36222012.51022.517117.51976.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةامل عبدالحكيم ابوالفتح عبدالحكيم15967

34.5151910.5919.514.5102.51876.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةامل محمود عبدالحميد طه15968

38.52519.51312.525.519.5128187.57.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةاميره شعبان محمد محمد15969

201515.57.57.5151075.51466نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةاميره عمر رمضان محمد15970

34.51519.512.5921.518108.51876.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةايمان جمال صالح عبدالفضيل15971

40282013.51427.519134.51876.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةايه رمضان عبدالشافى محمد15972

29.515201282018.5103187.56نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةايه شعبان عبدالحليم زكي15973

38242012.57.52018.5120.5197.56.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةايه شعبان محمد عبداللطيف15974

2315201382110891356.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةايه محمد احمد جاد15975



37.5282014.51327.5191321775.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةايه محمد رشدى عبداللطيف15976

29.51519.51492316.5103.5185.56.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةايه مستور السيد عطيه15977

124154.559.5545.51066.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةبسمه فوزى عايد عبداللطيف15978

27.51520137.520.515.598.5136.56.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةتيسير رمضان مبروك يونس15979

201518.59.57.5171080.5136.56.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةتيسير محمد صابر احمد15980

201514.57.57.5151074.5115.55.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةحسناء بشار عبدهللا السيد15981

25.515199.56.51613.5891475نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةحسناء شعبان محمد احمد15982

211515.587.515.510.577.5147.56.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةحنان احمد سعد حسن15983

22.5151910.57.51810.585137.56.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةخلود شعبان عمر صادق15984

2015107.57.5151070106.55.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةدعاء احمد محمد عبداللطيف15985

201511.57.57.51510.5721275.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةدعاء خلف محمد حسن15986

201614118.519.51584.5156.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةدعاء صفوت ابراهيم احمد15987

2015107.57.51510701275.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةدينا محمد عبدالحميد محمد15988

201511.597.516.51376136.55.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةرشا عبدالعظيم محمد احمد15989

33.5232011.51324.5191201375.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةرضوه عبداللطيف احمد محمد15990

231615.51111221793.51475.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةرقيه شريف على صادق15991

2015107.57.51510701475.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةزهره فراج سعد عبداالوهاب15992

781057.512.510.548136.55.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةساره جمعه على عبدالجواد15993

8.55107.55.5134.541146.56نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةساره رضا عبدهللا حسن15994

2015109.57.51710721455.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةساره رمضان السيد على15995

201515.5107.517.51078146.55.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةساره مبروك فايز عبدالرازق15996

7.55457.512.5534126.55.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةساره محمد امين محمد15997

51557.54.5121148126.55.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةسحر مختار مهدى عبداللطيف15998

201513.57.57.5151073.5127.55.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةسماح ناصر حسين محمد15999

201513.57.57.5151073.51265.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةسهام عبدالسميع محمد ابراهيم16000

2015107.57.51510701175نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةسهام عطا حسن سليمان16001

7567.54.51210401472.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةسهير مؤمن شحاته احمد16002

2015107.57.5151070156.55.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةشهد احمد شحاته محمد16003

20.5151087.515.510711775نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةشهد محمد فتحى على16004

3324169.51120.518.51121875نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةشيماء انور رمضان ابراهيم16005

2015127.57.51510721465نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةصفيه محمد عبدالرازق السيد16006

86127.54.5121048125.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةضحى فضل سعد احمد16007

2015127.57.51510721365نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةعبير خلف احمد عبدالوهاب16008

341515691512.591.51775نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةعزه حسن موسى احمد16009

1051045910441275نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةعزه عبدالسميع محمد امين16010



2015128.57.51610731075نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةغاده جمعه ابراهيم على16011

32.51916107.517.516.5101.5156.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةغاده عادل احمد زكى16012

2015158.57.51614.580.51055نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةغاده عصام احمد السيد16013

2015167.57.5151076106.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةفرحه حجازى احمد على16014

2115177.57.5151078675نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةفرحه مصطفى على صادق16015

2015147.57.5151074127.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةقمر جمال حسن احمد16016

2015147.57.5151074126.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةملك رجب كمال عبدالعظيم16017

2015157.57.5151075165.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمنال جويلى مهدى عبداللطيف16018

37272014.513.52819.5131.52065نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمنه احمد ابراهيم احمد16019

2015107.57.51510701675نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمنى رمضان حسن شريف16020

35231914132719.5123.5186.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمها عاصم احمد محمد16021

2015157.51017.51077.51665نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمياده شعبان جمعه عبداللطيف16022

37241911.51324.520124.51775نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةندى سليمان رجب احمد16023

2015157.57.51510751255.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةندى عاطف عبدهللا عبدالعظيم16024

2015147.57.51511751575نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةنسمه محمد كامل زيادي16025

311618119.520.515.51011675نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةنوران رمضان حسن جالل16026

2915168.57.51615.591.5156.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةهاجر محمد هارون شحاته16027

24.515117.57.51512.578105.55.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةهدير عبدالنبى شعبان على16028

3015167.57.51510.586.5146.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةوفاء مرهون عيد نعاس16029

2015117.57.5151071116.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةياسمين احمد عبدالسميع علي16030

2015127.57.51510721175نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةياسمين حسين محمد احمد16031

3615171051519102187.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةياسمين صالح محمد موسي16032

2015127.57.51510721375نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةابو بكر فتحى عبدربه احمد16033

291517981714921375نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةاحمد رجب عبدهللا السيد16034

3818171010.520.519.5113167.56.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةاحمد رمضان السيد احمد16035

2015167.57.51513791075نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةاحمد رمضان على عبدالجواد16036

36.517171081819.5108137.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةاحمد سعودى جمال عبداللطيف16037

2015147.57.51511.575.51055نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةاحمد سالمه على طه16038

24.515147.57.51514.5831575نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةاحمد شعبان عبدالرازق السيد16039

1052.57.510.537.51365صفر9.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةاحمد عبدالسميع محمد عبدالسميع16040

352519.51210.522.5191211575نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةاحمد عطا محمد احمد16041

2015147.57.5151579127.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةاحمد على امين محمد16042

2015107.57.5151070106.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةاحمد فايز عبدهللا عبدالعظيم16043

2015107.57.51510701555نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةاحمد فراج محمد عبدالجواد16044

22.515167.57.5151482.51565نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةاحمد نور فايز عبدالرازق16045



28.515107.57.51514.5831575نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةاسامه فضل على عبدالسميع16046

2315117.57.51510.574.51275نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةاسالم ربيع عبداللطيف حسن16047

2015167.57.51517.583.51165نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةاسالم عادل السيد ابراهيم16048

7.54114.559.51042105.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةاسالم محمود محمد احمد16049

127.54.5121141.51055صفر6.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةاشرف خلف محمد حسن16050

2015137.57.51514.577.51175نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةالحسين محمد محمد محمد16051

29.5151798.517.516951655نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةايمن رمضان احمد زكى16052

35.518161211.523.519.5112.51775نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةباسم رضا رجب وهبه16053

201513.511.5920.515.584.51255نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةباسم محمد خلف علي16054

5.53107.5411.53331055نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةبسام حسن حسين احمد16055

8.541057.512.55.540.51077نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةبالل محمد حسن شريف16056

2015157.57.51510751175نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةحسام احمد ابراهيم على16057

3423171112.523.518115.51775نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةحسام جمال عيد احمد16058

20.515157.57.51512.5781575نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةحسام شريف موسى محمد16059

201513.57.57.5151073.5105.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةحسين شعبان احمد عبدالعظيم16060

24.51516129.521.517.594.51575نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةرجب سالمه رجب محمد16061

201514.57.57.51511.576107.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةرضا رمضان شحاته محمد16062

951454911.548.5135.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةرمضان على محمود علي16063

6.5612.557.512.51047.5106.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةسامى احمد رجب محمد16064

2015157.57.51510751265نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةسامى احمد عبدالسميع احمد16065

221515.57.57.5151582.51675نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةسامى مصطفى فتحى راشد16066

20151587.515.514.5801475نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةشحاته رمضان شحاته محمد16067

114481036.51455صفر7.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةطه فتحى احمد عبدالحكيم16068

23107.55صفر4.54102.524.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةعبدالحميد محمد عبدالحميد طه16069

24.51517.57.5815.51183.5167.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةعبدالحميد محمود عبدالحميد طه16070

3315199.5918.515.5101157.55.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةعبدالرحمن شعبان شحاته محمد16071

8.551057.512.51046116.55.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةعبدالرحمن شعبان عبدالحليم ذكى16072

10411.57.55.5131048.5136.55.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد احمد محمد16073

2615197.57.51514891665نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد عبدالرازق السيد16074

5510.555.510.5435136.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةعبدالسالم عبدهللا حسين احمد16075

3416191111.522.516107.5176.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةعبدالعظيم كريم عبداللطيف موسى16076

14.5156.55صفر4.51.534.5صفر5.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةعبدهللا السيد احمد السيد16077

102.54.572.5271055صفر7.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةعزت محمد عبدالحميد محمد16078

103.55.59232.5106.55واحد10.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةعلى اسليمان على اسلمان16079

30.51918.59.5817.520105.5177.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةعلى حسن على عبدالسميع16080



10.531082101043.577.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةعلى ربيع على طه16081

35.5251911.512.52418.51221585.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةعلى رجب احمد على16082

201511.5107.517.510741185نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةعلى عمرو منصور احمد16083

31.51155نصف73105.55.511نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةعلى فايز ابراهيم مفتاح16084

8511.58.58.5172.544106.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةعيد عطا موسى احمد16085

854.55.57.5131.5321065نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةكريم محمد عبدالوهاب محمد16086

32102461.522.51055نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةكريم محمد فتحى على16087

2015137.57.51510731075.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمد احمد على محمد16088

201512.57.57.5151072.5785نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمد اسماعيل على عبدالجواد16089

331916.510112116105.5198.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمد جمال شحاته محمد16090

231514.58.58.51716.5861085نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمد حسين عيد عبدالحميد16091

321055صفر112104.54.59نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمد خلف محمد عبدالوهاب16092

8.59107.57.515547.5107.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمد خميس حسن احمد16093

85105495.537.51085نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمد رضى راضى حافظ16094

211153صفر424.537.510.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمد رمضان عايد عبداللطيف16095

401065صفر119107.52.510نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمد رمضان محمد احمد16096

42117.55واحد136104.57.512نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمد رمضان محمود قرنى16097

47.5157.55صفر11.58137.57.515نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمد شعبان محمد موسى16098

10.56137.57.5152.5471275نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمد عبدالسالم محمد السيد16099

351175صفر64107.57.515نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمد عبدالنبى عمار عبدالعزيز16100

20151088.516.51071.51777نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمد عرفه محمد عبدالعزيز16101

2115108.5816.51375.51987.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمد عماد محمد احمد16102

8363.57.51110381586.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمد عمار حسين محمد16103

20151010.510.52110761787.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمد عمر صادق محمد16104

2015107.57.51510701466.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمد عمر عيد عبدالسميع16105

98687.515.5442.51986.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمد مفتاح عبدالعظيم مفتاح16106

341513128.520.515.5982086نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمد يحى عبدالعزيز عبدالحميد16107

34151812.51123.517.51081986نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمود احمد السيد احمد16108

2015107.57.51510701586.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمود احمد محمد عبدالعال16109

2015107.57.51510701877.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمود جمعه رشدى ابراهيم16110

2015107.57.5151070177.55نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمود ربيع على محمد16111

2015107.57.51510701085.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمود رمضان ابوسمره محمد16112

3927.52015153019.51362076.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمود رمضان السيد موسى16113

331518.511.5819.519.5105.51986.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمود شعبان ضاحى محمد16114

2015128.5816.511.5751887.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمود فراج دسوقى محمد16115



3419.517.512.510.52315.5109.5197.58نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمود محمد احمد كامل16116

201510881612731685نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمحمود موسى السيد محمد16117

631057.512.51041.51666نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمرهون عبداللطيف فهمى عبداللطيف16118

20151097.516.51071.51787نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمصطفى فراج عبدالرازق عبدالوهاب16119

20151097.516.51071.5147.58نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمصطفى محمد احمد حسن16120

85.5105.57.513541.5137.57نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمعاذ خلف عبدالحميد محمد16121

2015107.57.51510701777نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةمنتصر رمضان عبدالمجيد جلول16122

2015107.5815.51070.51557نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةهشام احمد فهمى عبداللطيف16123

2015.51511.51021.51082176.56.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةهشام شريف شحاته محمد16124

241511781514.579.51976.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةوحيد مجدى خميس عبداللطيف16125

221510107.517.51074.51987.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةيوسف احمد شعبان محمد16126

2015139.57.5171075177.56.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةيوسف جمال رجب محمد16127

201510.587.515.510711686.5نظامينزله بنى خلف االعداديهمغاغةيوسف على محمد عبداللطيف16128

3623.518.510.512.52316117188.58نظاميابو بشت االعداديهمغاغةاسماء سليمان احمد محمد16129

2015137.510.5181076177.56.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةاصاله زامل سيف محمد16130

4028.52013142719134.5197.56.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةاالء احمد فولى السيد16131

33.524.518.58.51119.518114197.57نظاميابو بشت االعداديهمغاغةاالء محمود محمد صادق16132

36.524.5198.511.52019.5119.5197.58نظاميابو بشت االعداديهمغاغةامل صبرى محمد فرج هللا16133

2415156.511.5181082197.57.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةاميره ربيع جمعه عبدالوهاب16134

202516811.519.51494.5197.56.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةانهار عبدالوهاب محمد علي16135

40302012142619135197.56.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةايمان ابراهيم حسن محمد16136

2725.519912.521.514107197.57.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةايمان خالد منازع ابراهيم16137

402719.512132516.5128157.57.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةايمان شعبان صالح عبداللطيف16138

2621.5209.51322.518108195.58نظاميابو بشت االعداديهمغاغةايمان عزت مبروك متولي16139

3927.52013.513.52718131.5197.57نظاميابو بشت االعداديهمغاغةايمان محمد عبدالمغنى نعاس16140

2516199.51423.51497.5147.58نظاميابو بشت االعداديهمغاغةايه اشرف محمد كامل16141

40302013.51427.519136.5197.58نظاميابو بشت االعداديهمغاغةايه هللا الهانى بكر محمد16142

36.525.5201014.524.518124.5197.57.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةايه جمال حسنى عبدالعزيز16143

3929201513.528.519135.5197.57.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةايه سراج الدين عبدالعظيم عبدالعليم16144

27241713132615.5109.5177.59نظاميابو بشت االعداديهمغاغةايه شعبان اتور محمد16145

37.529.5199.51120.518.5125198.58نظاميابو بشت االعداديهمغاغةايه محمد فتحى عبدالرازق16146

2016.51887.515.51282187.56.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةايه محمود عبدالحميد عبدالرحمن16147

36252012102218121207.57نظاميابو بشت االعداديهمغاغةجمانه احمد اسماعيل موسي16148

2924.5169.57.51712.599197.56نظاميابو بشت االعداديهمغاغةحتشبسوت زكريا احمد مصطفي16149

20151469.515.51074.51676نظاميابو بشت االعداديهمغاغةحياه سليمان سعد فيصل16150



392719.5911.520.518.5124.51988.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةدعاء حسام السعدى محمد16151

1315255104441868.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةدعاء رضا محمد محمود16152

3723.5198.51220.517.5117.51978.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةريم محمود حسنى عبدالعزيز16153

4029161513.528.519.51331968.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةريهام محمد البشتى عبداللطيف محمد16154

40221213132619.5119.51969.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةزيزان حجازى على حسين16155

3924.5201282018121.52078.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةساره عماد سعد عبدالعزيز16156

38.520.516107.517.517109.51679.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةساره محمد سعد عبدالوهاب16157

4017.518105.515.5171081689.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةساره محمود الحسينى ابراهيم16158

2015107.57.51511.571.51668.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةسمر جمال محمد عبدالوهاب16159

40302013.51124.520134.51979.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةشروق ضيف هللا عبدهللا صادق16160

36281914.59.52419.5126.51968.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةشهد اسماعيل رمضان علي16161

38.526.51813112419.5126.51969.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةشهد راضى محمود علي16162

9277.57.51511.544.51867.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةصفاء شعبان شلقامى علي16163

25.515151081815.5891967.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةعائشه محمد عبدالموجود دكروري16164

3822.51810102019.51181978.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةفاطمه الزهراء عمر فاروق عبدالجواد16165

40231810.51121.519.51221977.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةفايزه محمد اسماعيل موسى16166

24.5151210.510.52118.5911967.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةفرحه خلف محمود ابراهيم16167

2215107.5815.512.5751678نظاميابو بشت االعداديهمغاغةفرحه محمد حرب محمد16168

39231613.510.52419.5121.51878.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةلمياء رضا بحيرى محمد16169

36221711.57.51919.5113.51878.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمريم رضا محمود عبدالعظيم16170

30.515106.58.5151484.51768.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمريم صالح سعيد لحام16171

3420.518118.519.518.5110.51978.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمنه السيد بهلول محمد16172

32161311.57.51914941877.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمنه سالم ناجح عبدالعزيز16173

3824.51614.57.52217.5118207.58.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمنى فريد بكرى محمد16174

2521109.55.51510811578.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمياده شعبان فهيم محمود16175

39261714.57.5221612015610نظاميابو بشت االعداديهمغاغةميار محمد فتحى محمد16176

251814147.521.51189.52089.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةناديه اسلمان محمد ابراهيم16177

202110124.516.51077.515710نظاميابو بشت االعداديهمغاغةناديه السيد اسماعيل موسى16178

2215107.57.51510721078.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةناديه ايمن صالح محمد16179

321610128.520.51088.510710نظاميابو بشت االعداديهمغاغةناديه محمد صالح عبدالجواد16180

36.525.51813821191201979نظاميابو بشت االعداديهمغاغةناهد رمضان توفيق ابراهيم16181

3930201514292013820710نظاميابو بشت االعداديهمغاغةندى عزمى جمال مصطفي16182

30191311.59.52115981679.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةنعمه احمد مصطفى محمد16183

34.526.518148.522.518119.51779نظاميابو بشت االعداديهمغاغةنورا ابراهيم يوسف محمد16184

37241813.58.52219.5120.519710نظاميابو بشت االعداديهمغاغةهاله عزيز صديق محمد16185



30.5201611.58.52019105.51978.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةياسمين عاطف صالح ابراهيم16186

29.5151212.57.52013.5901567.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةابراهيم محمد جمعه ابراهيم16187

4029.51814.51529.5201372078نظاميابو بشت االعداديهمغاغةاحمد ابراهيم فتحى ابراهيم16188

27.5151513.57.52115.5941378.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةاحمد صابر احمد عبداللطيف16189

311737.5نصف107.555.52.58نظاميابو بشت االعداديهمغاغةاحمد صالح الدين عبدالمجيد محمد16190

24.5151287.515.513.580.51778نظاميابو بشت االعداديهمغاغةاحمد عالء حسن علي16191

41.51458نصف2057639نظاميابو بشت االعداديهمغاغةاحمد محمد احمد عبدالحميد16192

381512107.517.51193.51978نظاميابو بشت االعداديهمغاغةاحمد محمد احمد محمد16193

4025.51714122617.51261979نظاميابو بشت االعداديهمغاغةاحمد محمد حماد همام16194

815455104411966.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةاحمد محمد هاشم محمد اسماعيل16195

4030161414.528.520134.5197.59.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةاكرم سمير مصطفى احمد16196

351637واحد15.5652.557.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةالحسينى صالح الحسينى ابراهيم16197

3926171113.524.519.51261978.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةايهاب عاطف فهيم محجوب16198

403020151530201402078.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةايهاب عماد على بركات16199

33.516.517991817.5102.51678.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةبكرى هانى محمد سعد16200

30.518177.51017.517.5100.5198.57نظاميابو بشت االعداديهمغاغةبالل كمال عبداللطيف عبدالغني16201

36.522.516.58.57.51616107.5167.56.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةجمال عاشور السعدى علي16202

36.5221711.59.52119115.5207.57نظاميابو بشت االعداديهمغاغةربيع كريم ربيع عبدالجواد16203

29.516.514.58.57.5161389.5147.56نظاميابو بشت االعداديهمغاغةرضا جمال قرشلى عبدالستار16204

201510.57.57.5151575.5147.57.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةسعد فاروق سعد ابراهيم16205

402315.57.57.51519112.51577نظاميابو بشت االعداديهمغاغةعبدالرحمن خلف بشتى احمد16206

32.520.513.57.58.51617.5100158.56نظاميابو بشت االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد عبدالمغنى عبداللطيف16207

3118.5157.57.51519.599177.58نظاميابو بشت االعداديهمغاغةعبدالعظيم رضا الجارحى عبدالرسول16208

38.52115.5781519109187.58نظاميابو بشت االعداديهمغاغةعبدالعظيم سراج جابر عبدالعظيم16209

40302015153020140198.58نظاميابو بشت االعداديهمغاغةعبدهللا بكر محمد ابراهيم16210

403018.51514.529.520138208.55نظاميابو بشت االعداديهمغاغةعبدهللا جمال بحيرى محمد16211

38.527.5151392217.5120.51887نظاميابو بشت االعداديهمغاغةعبدهللا شعبان عبدهللا محمد16212

2515167.57.5151586177.56.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةعلى حسين على حسين16213

2217.511.57.57.51514.580.51158نظاميابو بشت االعداديهمغاغةعلى محمد على دكروري16214

36.528.518.513142719.5130198.56نظاميابو بشت االعداديهمغاغةفارس محمد لطفى عبدالستار16215

2215127.57.51512.576.51077.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةكريم السيد صالح عبداللطيف16216

3925.514.514.512.527191251987.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةكريم بدوى جمعه احمد16217

362814.512.51123.516118187.57.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةكريم محمد البشتى عبداللطيف محمد16218

26.51511.511.5819.510.583177.57نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمحمد حجاج رجب حسن16219

21.51511.57.57.51510731987.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمحمد حماده ابوالفتح احمد16220



36.529.51613.51124.516.51231977نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمحمد حماده رشاد كامل16221

11.57.55.567.513.5341102.55نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمحمد رضا صدقى محمد16222

4029.52014142819.51371987نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمحمد رضا محمد مصطفي16223

20151710.59.52010821485نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمحمد رفعت زغلول عبدالوهاب16224

211513119.520.51079.51587نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمحمد رمضان عبدالمغنى عبداللطيف16225

221511.59.57.5171075.51788نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمحمد شعبان احمد نصير16226

38.5291712.51022.5191261587.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمحمد عمر محمد احمد16227

4029.5201510.525.5201352087.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمحمد فولى مكين محمد16228

34.5151410.51020.514.598.51987نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمحمد وليد محمد محمود16229

3929.52015153020138.51987.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمحمود ابوالسعود محمد محمد16230

34.523149.511.52116108.5188.57.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمحمود ابوريشه سعيد لحام16231

37.52513.5101323181171886.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمحمود احمد محمود على16232

3415109.510.52017961987.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمحمود اشرف فتحى ابراهيم16233

1424.56101610.5471777.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمحمود عالء الدين عبدهللا محمد16234

11.55.56.578151048.51577.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمرعى شعبان مرعى محمد16235

29.5854واحد8.53.5367.513.5نظاميابو بشت االعداديهمغاغةمصطفى ابراهيم محمود ابراهيم16236

20151078.515.51070.51185نظاميابو بشت االعداديهمغاغةيوسف رجب جمعه رياض16237

2015107.57.5151070147.58نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاحالم صالح سعيد عيد16238

2015107.57.5151070147.57.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةازهار حافظ شحاته حسين16239

14.54.55.53.57.5111.537769نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاسراء حسن احمد حسن16240

125.535.57.5131.535125.57نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاسراء رمضان عبدالعظيم عبداللطيف16241

231510117.518.51076.5117.57.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاسراء عبيد احمد عبدالعظيم16242

3924.516.515142919128187.59نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاسراء منير كمال عبدالعظيم16243

37.519.512.514112514.51091889نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاسراء نجيب محمد عبدالعظيم16244

8.53.54.56.57.5142.5331089نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاسماء محمد احمد ابراهيم16245

311512.51411251598.5177.59.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاسماء محمد حمدى صابر16246

9.53.53.57.57.5155.537157.58نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاسماء محمد شحاته عبدالعظيم16247

342511.514.51024.514.5109.5167.58.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاشواق كريم انور السيد16248

20151011.5819.51074.5137.58.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةامانى احمد هاشم عبدالعظيم16249

36231112.59.522101021879نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاميره احمد فهمى سيف النصر16250

4029201514.529.520138.5197.59.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاميره محمود رزق سعيد16251

2015107.57.5151070127.57نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاميمه محمد محمود عبدالعظيم16252

1765.567.513.5446137.57.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةايمان جمال محمد خليفه16253

7.5151047.511.534773.57نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةايمان صدقى عبدالعزيز سعداوى16254

39.5302015153020139.5198.59نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةايمان على احمد على16255



2515139.58.51810811489.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةايناس ابراهيم محمد حسن16256

1755.56صفر622.52.546.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةايه ابراهيم محمد عبدالملك16257

2115107.58.5161072106.55نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةايه عيد محمد رمضان16258

21151011.5819.51075.51175نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةبثينه سعودى محمد احمد16259

3516161211.523.511.51021376نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةبسمله عبدالوهاب احمد ماهر16260

2015107.5815.51070.566.55نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةبسمه عبدهللا محمد محمود16261

1465.53.58.512542.596.55نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةتهانى احمد احمد عبدالوهاب16262

1475.558.513.5545116.55نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةتيسير عيد فتحى احمد16263

125358.513.5538.556.55نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةحنان سعودى حسين عبدالمحسن16264

2015107.5815.51070.5655نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةداليا صالح سعد احمد16265

2396.55واحد34.5347.511.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةدعاء ابراهيم شعبان احمد16266

32151012102211901376.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةدعاء محمد بدران على16267

23.5752.5واحد42.535.57.513نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةدعاء وجيه على احمد16268

6655.57.5131.531.577.55نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةرانيا حمدى محمود محمد16269

20151098171072875نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةرانيا ربيع حسن ربيع16270

201810.511.51021.5128285.55نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةرحمه الدرى السيد ابوزيد16271

2715107.58.51610781678نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةرحمه جاب هللا احمد محمد16272

1095.57.57.515544.51085نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةرحمه رجب بدينى عبدالهادى16273

114.53.5549533776نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةرحمه عبدهللا محمد محمد16274

105.55.53.57.5113.535.51155.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةرغده حمدى السيد عبدالعظيم16275

2315107.57.5151073147.55نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةرنا رضا ابوالعطا محمد16276

104.55.557.512.52.535135.55نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةرنا على محمد عبدالعظيم16277

2215107.57.51510721175.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةرنا محمد عبدهللا صادق16278

35673.5نصف1263.55.57.513نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةريم صالح محمد احمد16279

391277نصف1574.54.57.512نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةريهام رمضان حمدى راضى16280

3415108.57.51610851677.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةساره ابوزيد عبدهللا ابوزيد16281

321176.5نصف12465.549.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةساره السيد ادهم شحاته16282

2015107.57.51510701278.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةساميه محمد رمضان فهمى16283

45.51276.5واحد154.5107.57.515نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةسهام على فرحان ابراهيم16284

32151010.57.51810851778نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةسهير اشرف حمدى فرحات16285

301511.57.57.5151081.51476نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةسهيله خالد ممدوح هاشم16286

39.529.51914.513.528171331478نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةشروق جمال عادل عدلى رجب16287

2815107.57.51510781577.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةشرين محمد رجب فضل16288

33151512122410971478.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةشهد احمد حمدى صابر16289

261510117.518.51079.51578.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةشهد حسن محمد حسن16290



362116.513.51023.5111081778.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةشهد حسن وحيد حسين16291

43.5277واحد156.567.57.515نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةشهد حسين كامل حسين16292

36181814.51428.513.51141679.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةشهد رزق حسن ابراهيم16293

45.5106.56.5نصف137107.57.515نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةشهد محمد شحاته الزنفلى16294

38282014.512.52717.5130.51577نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةشهد محمود محمد عبداللطيف16295

134.55.57.57.5151.539.5107.57.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةشيرين على حسن على16296

331519.510.59.5201097.51678نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةشيماء احمد محمد عبدهللا16297

39.529.52015153019.5138.51778نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةشيماء رضا عدلى احمد16298

36956.5واحد31510347نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةشيماء محمد محمد ربيع16299

25655صفر3455.57.513نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةصابرين عبدالحميد عبدهللا محمد16300

2715107.57.51510771277نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةصباح رجب خميس احمد16301

17755.55.5112421077نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعال ابراهيم حسن محمد16302

85.5532.55.51.525.51177نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعال عادل عايد عبدالجواد16303

2915141312.525.51093.51477.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعيشه عبدالجواد سيد محمد16304

3515119.51019.51090.51878نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةغاده على جمال فتحى16305

2915107.57.51510791378نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةغاده مكرم صدقى عبدالسالم16306

46.51477.5واحد186.5105.55.511نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه ابوالليل عبدالملك احمد16307

2015117.57.51510711657نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه بهلول على عبدالعظيم16308

3823.513139.522.5141111578نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه عمادالدين محمد ابراهيم16309

2015117.57.51510711477.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه محمد حسن محمد16310

37301811.51021.514120.51476.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه محمد عبدالعظيم عيسى16311

151175.5صفر3232.54.57نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةفايزه محمد نصحى على16312

115545.59.51.5321357.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةفداء رزق محمد محمد16313

3716121192012971778نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةفرحه سيد محمود رجب16314

31.5125.57.5واحد12535.5510.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةفرحه محمود محمد محمود16315

39777.5واحد11877.54.512نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمرفت عاطف محمود حسن16316

48.51577.5واحد1781057.512.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمروه احمد محمود احمد16317

3826161514.529.516.51261676نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمروه محمد محمد عبداللطيف16318

2415107.57.51510741476نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمريان عادل فتحى السيد16319

403019.515153020139.52077نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمريم عبدالعظيم نجيب عبدالعظيم16320

26155.53.5صفر8535510نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمريم عبدالفتاح مرزوق محمد16321

28151087.515.51078.5117.55.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمريم محمد ابوغنيمه حسن16322

21151088161072117.55نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمريم محمود احمد ابراهيم16323

37292014.514.529191341575نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمريم هشام سعد محمد16324

2415177.57.51510811275نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمنه هللا الزنفلى محمد عبدالجواد16325



4029.5201514.529.519.5138.51776نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمنه محمد عبدالوهاب عبدالحكيم16326

32151011.5819.51086.51276.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمهرائيل وهيب سمعان رزق هللا16327

2015108.58.51710721075نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةموده السيد عبدهللا محمد16328

34151112112310931675نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمياده محمود على مرسى16329

2315107.59.51710751575نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةنانسى عاطف محمود احمد16330

20151088.516.51071.51275.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةنانسى ممدوح ثروت رجب16331

35.5872.5واحد13457.5512.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةنجاه محمد على مصرى16332

2015109.57.51710721075نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةندا على احمد على16333

27.5962واحد64.565.54.510نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةندا محمود فرج عبدالجليل16334

231510127.519.51077.51475نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةندى عادل صالح محمد16335

2115107.57.51510711275نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةندى معتمد كامل حسين16336

36.52019.5141529151201376نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةنسيبه حسن صدقى رجب16337

107555101.533.5572نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةنسيبه عبدالسالم مصطفى محمد16338

25.5863.5صفر106333.56.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةنسيبه منير عبدالصمد عبدالعظيم16339

362318151328171221575نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةنها فتحى احمد عبدالوهاب16340

32151211.59.52115.595.51475نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةنهال وائل احمد عثمان16341

3321.51513.513.52715.51121275نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةنوران حسن احمد محمد16342

3927.51814132716127.51976نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةنوره محمد ابراهيم عبداللطيف16343

35151814142816.5112.51375نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةنورهان محمد عطيه محمد16344

35151813.51326.515109.51675نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةنيره محمد زكى حسن16345

301510127.519.515.5901275نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةهاجر احمد محمود احمد16346

3515149.510.520161001675نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةهاجر حمدى عطيه محمد16347

17844.54.591.539.5975نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةهاجر رمضان ابراهيم عبدالجواد16348

2315108.57.51610741475.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةهاجر عبدالمنطلب حسن حسين16349

2715107.57.51510771476نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةهاجر فتحى عبدالجواد ابراهيم16350

282113.513.510.52415.5102976نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةهاجر محمود عبيد عدالوهاب16351

2215107.57.51510721375نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةهاجر مكرم محمود احمد16352

1464.57.529.55.539.51075نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةهاله رجب محمد محمود16353

85.52.544.58.51.526975نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةهبه محمد رمضان عبدالجواد16354

78.51084.512.5240972نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةهند عادل محمد عبدالوهاب16355

2815101192011.584.51475نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةوفاء رزق رجب احمد16356

2215107.57.51510721575نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةوالء مغيب رجب السيد16357

201512.57.5815.511.574.51285.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةيارا محمد محمود على16358

40302014.514.529201391686.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةيارا منصور السيد احمد16359

28151314152918103117.56نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةياسمين احمد عبدالعظيم عبداللطيف16360



2015117.57.5151374107.55نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةياسمين رزق فتحى احمد16361

2015107.5916.51273.51376نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةابانوب ميالد سمعان رزق هللا16362

5824.548.53.52797.53.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم احمد شحاته عبدالعظيم16363

271516911.520.51896.51785نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم احمد محمد احمد16364

55.5103.57.51110.5421085.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم رضا ابراهيم محمد16365

961047.511.5743.51035نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم سعد شعبان احمد16366

20151098.517.51274.51255نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم عبدالحميد محمد عبدالشافى16367

2015107.5815.510.5711055نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم عبدالوهاب احمد محمد16368

67.51057.512.53.539.5733نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةابراهيم محمد عبدالجواد محمود16369

2015158111915841185نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد احمد رمزى محمد16370

1071037.510.51047.597.52.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد حماده احمد حافظ16371

53.544.548.51.522.51052نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد رضا ابراهيم محمد16372

3423.53.571.517.51152.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد رمضان جمعه زايد16373

73.51047.511.5537107.53.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد سعد شعبان احمد16374

35447.511.5225.5973نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد صالح محمد احمد16375

2015107.59.51713.575.51255نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد عادل عزمى احمد16376

291517.589.517.518971686نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد عبدالجواد شحاته عبدالجواد16377

47.5434.57.54271075.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد عبدالوهاب ابراهيم16378

271516.512.5820.514.593.51085نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد فتح الباب عبدالوهاب16379

6447.51.592251085نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد محمد عبدالحليم16380

4026.51913.514.52819.51331788نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاحمد ميمى رزق عبداللطيف16381

86.533.54.581035.5585نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاسامه السيد عبدالجواد ابراهيم16382

3527.514.512.51325.519121.51587نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاسالم حمدى محمود محمود16383

47.5497.516.54.536.51085نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةاسالم محمد عبداللطيف عبدالوهاب16384

75.547.57.515334.5785نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةالسيد حسن محمد محمود16385

74103.547.52.531976نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةالسيد رمضان على محمد16386

86.54.57.55.5133.535.51185نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةباسم عبدالجواد عبدهللا مصطفى16387

13.5955واحد24.526.5واحد3نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةجمال احمد محمد صابر16388

105.5104.57.512340.5787نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةحازم عادل السيد عبدالوهاب16389

58.53.544.58.5227.51253نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةحسام احمد محمد احمد16390

12655.57.5131046137.53.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةحسام شعبان فتحى ابراهيم16391

22573واحد733448نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةحسن حميده عزيز على16392

116.5104.559.51047875.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةحماده محمد ابوغنيمه احمد16393

2015107.57.51510701577.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةحمدى عبدالعظيم محمود عبدالعظيم16394

351514.59.58.5181698.5176.56.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةحمدى محمود حمدى محمد16395



128352.57.51040.51577نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةخالد جمال عبداللطيف عبدهللا16396

3922.515.51514.529.519125.5156.55نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةخالد احمد امين عبدالرزاق16397

33151711.51223.51098.5126.55.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةخالد عبدالرزاق القيس ابراهيم16398

785.55.55.5113.535575نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةخالد فولى مصطفى محمد16399

261513.5913.522.510871575نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةراشد رجب صادق زايد16400

342317.58142215.51121275نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةربيع عبدالوهاب محمد عبدالوهاب16401

2015117.58.51610721165نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةرجب البهنساوى شعبان شلقامى16402

3621.51613.514.52816.51181565نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةرجب داود محمد شرف الدين16403

201512.57.513.5211179.51255نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةرزق شعبان عبدالوهاب محمد16404

2015107.57.5151070854نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةرضا ابراهيم عزمى احمد16405

65104.57.51210431574نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةرضا عماد مخلوف رياض16406

2315148101811.581.51475.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةرضا محمد لطفى حسن16407

201511.57.59.5171073.51465نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةرمضان احمد محمود عبدالعظيم16408

2015117.58.51610721175نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةرمضان رجب ابراهيم كفافى16409

75105813338955نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةسعيد السيد محمد عبدالشافى16410

2015107.57.51510701065نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةشريف وليد محمد محمد16411

4553.547.51031.5955.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةصبرى رزق عنتر محمد16412

47103.57.5112.534.51165.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةصالح رضا زيدان احمد16413

201512.57.511.5191076.51066نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةصالح محمد حميده على16414

352318.514.513.52818.51231476نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةطارق حسن مؤمن احمد16415

201515.58122012.5831156نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعادل محمد فؤاد عبدالوهاب16416

2115179.510.52011.584.51457نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعبدالشافى طلعت عبدالشافى محمد16417

37242014.51125.518.51251356.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعبدالعزيز محمد السيد فهمى16418

22632.5نصف57.52.524.56.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعبدالعظيم محمد عبدالعظيم ابراهيم16419

2015107.57.51510701085نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا احمد احمد عبدالجواد16420

301515.512.5921.518.5100.51885نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا رضا عبدهللا مشرف16421

2015149.51019.51280.51465نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا رضا محمد عبدالعظيم16422

48.51.53581.523.5935نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا فتحى رجب ابوالمى16423

3929.5191512.527.519134185.56نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا محمد احمد ابراهيم16424

46.51035.58.51039955نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا محمد عايد زيدان16425

95.5101.57.591043.51133.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعبدالوهاب محمود احمدماهر عبدالوهاب16426

201514.57.510.5181077.51856.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعرفات محمد محمد عبدالعظيم16427

353019.514.514.52918131.52066نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعلى احمد ابراهيم نظير16428

3728.518.51514.529.519.51332075نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعلى احمد الحسينى عبدالملك16429

2015.514.58101815831685نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعلى احمد عباده على16430



3927201414.528.519.51341676نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعلى حسن عبدالجواد عبدهللا16431

9353.5811.55.5341633نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعلى محمد احمد محمد16432

392619131326191291855نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعلى محمد شرف الدين شحاته16433

322419.511122318116.51875.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعمار رضا لطفى حسن16434

211514.57.51017.514.582.51956نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعمر احمد عبدالحكيم ابراهيم16435

261511.57.5916.513821365نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةكريم احمد محمد احمد16436

2415157.58.51614.584.51375نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةكريم شعبان محمد صابر16437

201512.57.510.5181075.51355نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةكريم محمد محمود عبدالعظيم16438

40272015153019.5136.51975.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمازن عادل محمد محمد16439

30545واحد55104.54.59نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةماهر رمضان كامل حسين16440

281076صفر36.51035.58.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحسن محمد كيالنى شلقامى16441

1495.55صفر51.524.56.5واحدنظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد ابوجبل عدلى ابوجبل16442

66.5457.512.53.532.51063.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد احمد احمد محمد16443

241510.588.516.512781377نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد احمد توفيق احمد16444

301519121527101011778نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد احمد فتح الباب عبدالوهاب16445

515107.5815.51.5471385.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد ادهم رجب شحاته16446

78.51047.511.52.539.51185نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد الفولى محمد السيد16447

271355.5صفر102.535.5611.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد جمال احمد محمد16448

342418.514.51529.514.5120.51876نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد جمال ثروت رجب16449

2018107.58.51610741355نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد جمال جالل عبدالجواد16450

36271912152714.5123.51975نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد جمال عطيه محمد16451

3726.5191414.528.514.5125.51687نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد جمال مسعد عبدالوهاب16452

39272014.51529.519134.51775.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد حمدى احمد حافظ16453

11710.57.57.5152.5461386نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد ربيع الحسينى صادق16454

137107.51017.51.5491285نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد رضا محمد حسين16455

16975صفر324.51.556.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد رمضان كامل حسين16456

19.5475.5صفر55333.56.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد سعد محمد محمد16457

2015118.5816.51072.51676.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد سعيد محمد زكى16458

87.5108.57.516445.5132.56.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد شعبان كيالنى شلقامى16459

201510.57.5916.510721455.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد صبرى عنتر محمد16460

201511881610721056.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد صالح منير رسيم16461

2924141313.526.516.51101066.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد عادل عطيه عبدالفضيل16462

3626171413.527.518124.51977.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد عبدالحليم احمد عبدالحليم16463

3827.52015153020135.51977.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد عبدهللا عبداللطيف عبدالوهاب16464

64.51097.516.54.541.5102.57نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد عبده كمال عبداللطيف16465



441045.59.52.530856نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد على محمد محمد16466

2015118.5816.51072.51556.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد فاروق احمد عبدالعظيم16467

2015107.57.51510701276.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد فتحى هاشم عبدهللا16468

2015107.57.51510701056نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد مؤمن محمد عبدالعظيم16469

107104.57.51210491136نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد ماهر عيد حسن16470

5واحد741042.56.5431.514نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد محمود صدقى ابراهيم16471

2815.518991812.5921965.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود ابراهيم محمد عبداللطيف16472

201514.57.57.5151074.51656نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود احمد رمضان عبدالرسول16473

117.5107.5512.52.543.51455نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود احمد محمود رمضان16474

40302014.514.529201391978.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود جمال بحر محمد16475

48.5534.57.51.526.581.55نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود جمال محمد عبداللطيف16476

45338.511.51033.5435.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود حسين مسعد ابوزيد16477

392917.512.51426.5171291755نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود حمدى عبداللطيف عبدالجواد16478

201512.510.57.5181075.51475نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود خلف على عبدالعظيم16479

2015118.5816.51072.51675نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود رافت محمد مؤمن16480

2015117.57.51510711565نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود رضا خليفه رسيم16481

11510347538253.5نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود رضا محمد الزنفلى16482

36231913.513.52717.5122.51875نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود رمضان احمد عبدالجواد16483

20151097.516.51071.51075نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود ماهر احمد ماهر عبدالوهاب16484

1353.52.5صفر332.54.57صفرنظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود مبروك محمد محمد16485

3619.519.57.57.51516.5106.51375نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود ميمى محمد محمد16486

4025.52014152919133.51985نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى احمد نجيب عبدالوهاب16487

3729201514.529.519.51351575نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى ايمن عبدالرازاق عبداللطيف16488

23.5652صفر474.53.54.58نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى حسام رمضان مصطفى16489

2015117.57.51510711165نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى ربيع فتح هللا عبدالحفيظ16490

2015107.57.51510701385نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى رجب محمد مصطفى16491

201510.57.57.5151070.51885نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمصطفى محمد عبدهللا محمد16492

2415157.57.51513821075نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةنادر احمد عبدالرسول محمد16493

231516.57.57.51511.5811455نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةهيثم عصام رزق فهيم16494

201511.57.57.5151071.51075نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةوليد السيد مصطفى محمد16495

3718.518.5101222171131465نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةيوسف سليمان محمد عبداللطيف16496

402920151530201392086نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةيوسف صالح محمد نجيب16497

5551.523.51.52062.55نظاميشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةيوسف محمود سعيد عبدهللا16498

2215107.57.51510721055نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةابراهيم حسن ابراهيم ابن حسن16499

87107.57.515343734نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةابراهيم رجب ابراهيم احمد16500



22.5136.55واحد55.54.510صفر6.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةابراهيم رجب طنطاوى ابراهيم16501

5.58.5311.5228763.5واحد8نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةابراهيم على ابراهيم عبدالجواد16502

4028201213.525.520133.51585نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةابراهيم فاروق خالد ابراهيم16503

22652.5نصف1042.56.5صفر5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةابوبكر رمضان رشدى عبدالعظيم16504

3015167.57.5151591147.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد ابراهيم خليفه حسن16505

14.576.52نصف3نصف52.5واحد5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد ابراهيم على ابراهيم16506

251511.587.515.511.578.51367.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد ابوبكر احمد السيد16507

21.565.53نصف4.536.53.53.57نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد حسن زين العابدين حسن16508

واحد1797نصف5واحد425.54نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد حسن سعد عبدالعليم16509

15863صفر4واحد5243نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد حسين محمد حسن16510

15.5106.53.5نصف5.53231.54.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد سعد رمضان طايع16511

144107.57.5151.544.566.53نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد عامر خلف مهدى16512

20.51075واحد931.53.52.56نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد عبدالنبى الهم كامل16513

946.54.53.581037.51055نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد عماد يونس جالل16514

93105.53.592.533.51153نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد فتحى احمد السيد16515

2015137.57.5151073106.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد فتحى فتح الباب عبدالكريم16516

واحد635صفر3صفر2.53صفرنصفنظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد فتحى وحيد السيد16517

64107.54.51210421153.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد فتحى يونس جالل16518

341819.510.59.52019110.5157.56نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد فيصل رجب عبداللطيف16519

2015127.57.5151072955نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد كمال محمد حسن16520

301511.57.57.51512.584127.53نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد مجدى ابراهيم قطب16521

9267.51.591036117.53نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد محمد احمد جوده16522

945.53.53.57227.51173.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد محمد احمد محمد16523

35.5302011122319.5128177.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد محمد حلمى محمد16524

21.51516.57.5815.51583.51575نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد محمد سمير عبدالحكيم16525

3215179.51019.517.5101196.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد محمد عزيز انور16526

301517.57.57.5151592.5146.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد محمد فتحى عبدهللا16527

31.515187.57.51511.591167.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد محمود عبدالسالم عبداللطيف16528

30.515157.58.51614.591136.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد نادى قاسم حسن16529

20.51514.597.516.514.5811475نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاسامه عدلى فؤاد عبدالجواد16530

15.51163صفر43.52.56صفر5.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاسالم احمد احمد عبدالجواد16531

12.56114.55.5101.54185.52نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاسالم عباس حسن حسين16532

35151497.516.51696.51355نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاسالم عبدالجواد ابراهيم احمد16533

7.54104.52.572.5311062.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاسالم محمد عيد ابراهيم16534

82433652585.52نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاسالم مصطفى فتحى محمد16535



221511.57.57.5151073.5147.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةالحسن حجاج الحلبى احمد16536

12311.54.57.512341.5127.53.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةالحسينى حجاج الحلبى احمد16537

171072.5صفر3.525.5واحد8.52نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةالسيد فتحى غريانى السيد16538

2715107.58.51610781285نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةالسيد ماهر السيد ابن عبدالصمد16539

1135.55.57.513234.51373نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةالسيد محمود مرعى احمد16540

8.526.53.525.51.524147.52.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةالسيد مصطفى حسن عبدالجيد16541

201510.57.57.5151171.5117.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةجمال رضا محمود رمضان16542

42.5271053واحد965.53نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةجمال محمود عثمان رياض16543

27.51514.57.57.51510821365نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةجوزيف صالح يوسف مجلي16544

30.519147.57.51512.5911755نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةحازم عطيه محمد ابراهيم16545

1351053.58.54.5411053.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةحافظ سمير حافظ عثمان16546

14.536.54262321073نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةحسام حسن محمد عبدالفتاح16547

201272.5صفر5.53.525.5صفر9نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةحسام رجب السيد راضى16548

11.5772.5صفر4واحد1.53صفر6نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةحسن احمد سعد عبدالعليم16549

1536.54.51.561.5321472.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةحسن عزيز حسن ابوالفتح16550

15.53105.549.52401675نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةحسين راضى محمد حسن16551

31.515147.57.5151287.51775نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةحسين محمود احمد السيد16552

11.536.54.53.583321252.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةخالد رجب محمد محمود16553

2015107.57.51510701375نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةخالد محمد سيد على16554

20672واحد54.526.5واحد6.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةراضى محمد احمد عبدالجواد16555

13.546549335.5107.52نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةربيع رجب على ابراهيم16556

104.548.5233.5652.5واحد12نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةرجب محمد محمود ابوبكر16557

20.5764.52.57343.51272.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةرجب مرزوق فتح الباب عبدالكريم16558

31.515107.57.5151081.51175نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةرضا محمد شحاته حسن16559

1695.55.538.5342973نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةرمضان عادل ابراهيم محروس16560

392015.510.51121.5191151455نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةزياد محمد ابراهيم احمد16561

2015107.57.51510701055نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةسعودى على سعودى ابراهيم16562

864.5426226.5862.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةشحاته فاروق ربيع ابوطعيمه16563

82105.54.5104341052.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةشعبان محمد غالب عبدالسالم16564

64107.52.510333146.53نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةصالح خلف محمد احمد16565

1495.53واحد4واحد33واحد5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةصالح سعد صالح احمد16566

37.51616.57.57.51515100167.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةصالح عادل محمد عبدالوهاب16567

32.515149.510.5201899.51876نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةصالح مؤمن احمد عبدالعليم16568

2315107.57.51512751575.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةطه عبداللطيف تونى عبداللطيف16569

31.51511891712.587166.55.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعادل صالح محمد عبدالوهاب16570



21.515107.57.5151071.51775نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعادل على عباس محمد16571

39.52619.5141529201341875نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعادل محمد عادل محمد16572

6.511.57.5191046145.53.5واحد9.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعاشور عبدالتواب احمد محمد16573

33.515129.57.51711.5891075نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعبدالجواد احمد الشافعى عبدالجواد16574

10.55444.58.51.529.51052.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعبدالحكيم سمير عزمى عبدالحكيم16575

39.5301914.514.52920137.51885نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعبدالحكيم محمود عبدالحكيم عبداللطيف16576

10410551043813.56.53.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعبدالحميد هالل عبدالوهاب عبدهللا16577

15.555.554.59.51045.5147.53نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعبدالرحمن محمد رمضان ابراهيم16578

142104.54.594.539.51275نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعبدالعزيز على عبدالعزيز محمد16579

9.52102.54.573.532105.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعبداللطيف ماهر احمد على16580

12.53107.529.510451253نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعبدهللا حسن احمد محمد16581

28.51512.57.57.5151687136.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعبدهللا خلف ابراهيم عبدالعال16582

33.515177.57.5151696.5157.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعبدهللا صبرى احمد محمد16583

8.55.521127.53واحد3227.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعبدهللا فتحى احمد محمد16584

10.53105273.534773نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعزام محمد ابراهيم حسن16585

12.5511.57.52.51010.549.5136.53نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعلى جهمى على ابراهيم16586

2.54371.519105.55واحد7نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعلى رضا فهمى احمد16587

221510.57.57.5151072.5127.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعلى شلش على عبدهللا16588

23.515137.57.5151076.51775نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعلى صابر خلف احمد16589

1053810381183واحد9نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعمار عطيه ابراهيم على16590

2صفر146واحد2.5نصف4.52واحد5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعمار على احمد اسماعيل16591

39272013.51528.520134.5197.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعمار نصر بحر عبدالعظيم16592

44101.523.51031.585.53.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعمر جمال حسن عبدالجواد16593

371516.57.57.51516.51001975نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعمر حسين غالب عبدالسالم16594

2415107.57.5151074127.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعمر خلف عبدالفتاح عبدالمولى16595

14.534.53.52.565.533.5106.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعمر عبدالجواد ابوزيد عبدالجواد16596

14.5210.54.537.511.546116.52.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعمر محمد وردانى محمد16597

3828191091918.5122.5167.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةفاروق راضى محمد محمد16598

362812.512.51325.516.5118.51759نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةفاروق مصطفى صالح محمد16599

3215127.57.51513.587.5177.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةفتحى حسن فتحى محمد16600

332.55.51024662صفر5.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةفتحى ربيع عبدالجواد يوسف16601

3103265.53.5واحد10542نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةكامل رمضان كامل محمد16602

201515.57.57.5151075.5156.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةكامل سعد كامل عبدالرحيم16603

37.51713.587.515.518.5102177.55.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةكريم احمد حلمى حسن16604

41547.5875واحد13213.53نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةكريم على حسن حسانين16605



15.55103251045.51373.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةكريم معتوق محمد جوده16606

13.5612.521.53.51045.5117.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةكمال رضا يوسف محمد16607

4015168.57.51619.5106.5207.55.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةكمال فتحى حسين يوسف16608

3215197.57.51511921875نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد ابراهيم عبدالحميد مهدى16609

1.5425.51363نصفواحد10واحد9نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد احمد احمد عبدالوهاب16610

24.51511.57.57.51512781475نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد احمد سمير فهمى16611

2015177.57.51513801275نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد احمد عامر محمود16612

3515187.57.51514.597.51675نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد احمد كامل عبداللطيف16613

2015177.57.51510771455نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد احمد محمد احمد16614

39.52719.51310.523.519.51291575نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد احمد محمد جبريل16615

39.52719.51412.526.519.51321755نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد احمد مصطفى عبدالجواد16616

51.5صفر9.5واحد3نصف2.5واحدواحد3.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد جمعه عبدالرحيم محمد16617

8664.537.52.5301655نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد حسن فتحى محمد16618

21.51512.57.57.51511.575.51655نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد حسين محمود حمزاوي16619

105135.549.510.5481575نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد حمدى احمد مصطفي16620

73104.548.5230.51372.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد حمدى عبدالمنعم حسن16621

1141032.55.51.5321253.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد حمدى فؤاد خليفه16622

16.54104264.5411253نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد خليفه عباس محمد16623

6.531032.55.52.527.51453نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد خليفه عزب خليفه16624

44104.559.5431.5137.53نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد خيرى محمد عبدالحميد16625

392518.514.51226.518.5127.51875نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد راضى كمال رسيم16626

2015107.57.51510701365نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد رجب شعبان صادق16627

26.51518.58.57.51616.592.51775نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد رجب عبدهللا عبدالمعبود16628

7212.57.5411.510431552.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد رزق محمد يوسف16629

23.515167.57.5151786.51585نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد رمضان حمدى عبدالعظيم16630

نصف1.53.525.51.514.565صفر6نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد شعبان عبدهللا ابراهيم16631

9.572.534.57.5228.5137.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد شعبان محمد يوسف16632

14.561.53365.533.51573نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد صالح معتوق فتوح16633

15.522.52.524.51034.51673نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد طنطاوى رمضان ابراهيم16634

36.5261911132420125.5177.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد عادل محمد ابراهيم16635

18.51155واحد2.533.56.5صفر8.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد عبدالتواب نادى رسيم16636

1544.574111044.5157.52.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد عبدالجواد محمد حسن16637

1243.563.59.510391073.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد عبدالفتاح على حسن16638

3515169.510.520171031775نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد عبدالفضيل حسانين عبدالفضيل16639

21.51072.5واحد9324.526.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد عبدالنبى الهم كامل16640



34.5282012.59.52216.5121176.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد على احمد رمضان16641

402519.51413.527.520132197.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد على بديع علي16642

34610323.51353.5صفر7.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد على سعودى جدامى16643

2182.53471048.51673نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد على محمد احمد16644

1062.53473.529137.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد عيد محمد احمد16645

271152نصف9.562549نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد فتحى احمد قاسم16646

3415107.5916.516.592177.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد فتحى سمير حافظ16647

3.54.54.591.533.51252.5واحد18.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد فتحى على عبدهللا16648

3615107.57.51510861675نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد فتحى محمد عبدالفتاح16649

3919179122118114177.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد قاسم محمد حسن16650

17.554.565.511.51048.5157.53نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد كرم فولى احمد16651

17.574.53361045145.53.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد محمود ربيع عبدالجواد16652

741052.57.53.5321375نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد محمود عبدالوهاب عبداللطيف16653

3420208.57.516181081875نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد محمود فؤاد محمد16654

20.51517107.517.510801875نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد محمود محمد علي16655

37.526209101918.51211775نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمد مصطفى عبدالمنعم عبدالقادر16656

251073.5واحد4واحد46103نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمود احمد عبدالسالم احمد16657

35.5192011.51223.5191171975نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمود احمد غرباوى محمود16658

2620189.57.5171091147.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمود تامر قرنى عبدالوهاب16659

7.53135275.5361073نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمود حسن راشد عبدالوهاب16660

26.587.53واحد5125.527.5واحدنظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمود حسن محمود حسن16661

41.524875صفر5.53104نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمود ربيع طه عبدالصمد16662

221519107.517.51083.51375نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمود رجب عبدهللا مهنى16663

11115.53صفر2.5نصف1.5252نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمود سعد عيد ابراهيم16664

3116178.57.51610.590.51775نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمود عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف16665

11255صفر2.5واحد1.5341.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمود على عبدالفتاح عبدالغفار16666

10.56127.5411.51.541.51475.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمود على محمود محمد16667

36.52519.510.58.51915.5115.51865.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمود كامل احمد محمد16668

38.5251911.59.52116.51201875نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمود محمد حسن محمد16669

33.51720107.517.5151031575نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمود محمد سعد ابراهيم16670

24.51517.57.57.5151082186.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمحمود محمد محمود عبدالنبى16671

3.561031.54.52.526.51152.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمدحت ابراهيم غالب احمد16672

23.515197.57.5151082.51665نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمصطفى احمد ابراهيم محمد16673

201472.5صفر3.5واحد3.53102.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمصطفى حسن صالح ابراهيم16674

86107.5411.54.5401265نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمصطفى راضى مصطفى عباس16675



361252.5واحد104106.54.511نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمصطفى صالح كمال عبدالصمد16676

37.5181910.57.51817109.51765نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمصطفى عادل محمد ابراهيم16677

3626191312.525.518.51251555نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمصطفى عالء محمد ابراهيم16678

39.52819.514.512.527191331975نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمصطفى على احمد على16679

201512.57.57.51514.5771675نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمصطفى على محمد احمد16680

402919.51512.527.519.5135.52075.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمصطفى عمران احمد عمران16681

31.5151711.58.52015.5991675نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمصطفى محمد احمد عبدالجواد16682

5.53.51.55102686.52.5واحد4.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمصطفى محمد عثمان محمد16683

22151511.59.5211386145.55نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمطيع محمد نادى علي16684

40302014.514.529201392075نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمعتز امبابى عبده علي16685

7.56105.54.5101043.51553نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمفدى عزت وليم صالح16686

221517.59.57.5171081.51775نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةمنصور جمال حسن فتوح16687

6.5525553نصف1.5756نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةنادى سمير فتحى ابراهيم16688

39.529201513.528.5201371675نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةهانى عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ16689

32.52318107.517.5171081775نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةهشام السيد على يونس16690

201517.57.57.5151481.51155نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةهنطش يحيى ابوبكر حسن16691

4.5410325427.51173.5نظامي(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةوليد محمد عبدالعظيم محمد16692

35.5281910.57.51819119.51886.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةاحسان ابراهيم انور عابد16693

37.52718.5910.519.517.51201777.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةازهار رضا عبدالعال عبدالجواد16694

681043711.542.51066نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةازهار رضاء هالل حمد16695

22.515107.57.5151072.51487نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةاسراء سعيد محمد عمران16696

35.5261711.51122.515.5116.5186.57.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةاسراء عبدالعظيم محمد على16697

5.52.535.51028.5127.55.5واحد6.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةاسماء احمد عبدالسالم اسماعيل16698

2015107.57.51511.571.5137.56نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةاسماء اسماعيل مصطفى اسماعيل16699

5.525.51.51.53102655.57نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةاسماء صابر قرنى علي16700

3725.5201414.528.520131157.55.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةاسماء صبرى محمود محمد16701

2015117.57.5151071106.56نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةاسماء محمد احمد محمد16702

69104.55.5101045556نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةاسماء محمد حسن على16703

145.557.55.513340.576.56نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةاسماء مطيع مختار سيد16704

2015107.57.51511711065نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةاالء حسين عيسى ابراهيم16705

124.547.5310.5104166.56نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةالهام محمد ذكى جبريل16706

34.5282014142820130.5117.55نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةامانى ابراهيم الشافعى عبدالجواد16707

33191510.512.52318.5108.5127.55.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةامانى عصام محمد عبدالحميد16708

2018.5107.57.5151275.5116.55.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةامانى فتحى جوده محمد16709

21.515.5107.57.5151173106.56نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةامانى محمود رمضان عبدالغنى16710



21.515107.57.51511.5731076نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةامل حسن احمد محمد16711

21.5955نصف83.5243.57.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةامل سعيد عيد ابراهيم16712

2015128.57.51610731176.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةامل صالح اسماعيل محمد16713

3315.51910.5919.517.5104.5157.56.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةاميره رضا محمد على الدين16714

2015177.57.5151077136.56.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةاميره فاضل عتريس احمد16715

32.5151510.57.5181090.5137.56.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةاميره فتحى عبدالمنعم عبداللطيف16716

2015167.57.5151076136.56.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةاميمه محمد محمد حسن16717

99107.54.512242666.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةانتصار جمال خلف عبدالعليم16718

2015147.57.51510741076.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةايات سمير عبدالرحيم محمد16719

28.5182097.516.510931476.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةايمان سعد موسى عبدالمالك16720

2015147.57.5151074127.55.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةايمان عبداللطيف محمد علي16721

5.55.5صفر24.5نصف5.57.54437نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةايمان محمد عطيه عثمان16722

2015177.57.5151077136.56.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةايناس نظير احمد عبدالوهاب16723

2015177.57.51510771056.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةايه رمضان احمد اسماعيل16724

2015179.57.51710791576.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةايه عبدالهادى السيد على16725

36272014.51327.519.51301776.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةبراءه احمد انور عايد16726

3528.52015122720130.51676نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةبسمله رضاء رجب عبداللطيف16727

42.5776.5واحد86.5127.57.515نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةبسمه شعبان عاشور محمود16728

31172011819151021876.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةبسمه محمد احمد عباس16729

201518107.517.51080.51376.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةثنيه عبدالفتاح عالم احمد16730

21.515189.57.5171081.51456نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةجهاد تامر قرنى عبدالوهاب16731

36.5282014.514.52920133.5177.57نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةجهاد طلعت عبدهللا عثمان16732

86342.56.54.52856.56نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةجيهان عمر كامل السيد16733

5653.525.5526.556.56نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةحسناء شعبان راشد عبدالوهاب16734

473549103356.55نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةحسناء شعبان عدوى عبدهللا16735

2015178.57.51614821066نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةحنان اشرف سعد خليل16736

2015147.57.51510741166نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةحنان ناجى محمد عبدالسالم16737

2015127.57.51510721056نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةحوريه حسين ابراهيم محمد16738

20152097.516.514.586105.56نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةخلود رجب على محمد16739

24.515209.55.51519.594117.56.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةخلود صبرى محمد بحر16740

5.54653.58.51034665نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةداليا احمد طنطاوى ابراهيم16741

8.57117.5411.5104866.55.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةداليا محمد شعبان محمد16742

37.523.52011.51122.519.5123176.56نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةدعاء رضا حسن ابراهيم16743

2015167.57.5151076107.56نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةدعاء عبدالرحيم محمد ابراهيم16744

29151810.51020.51799.51876نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةدميانه عطيه مرزوق جرجس16745



2015197.57.5151281137.56.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةرؤى محمود محمد احمد16746

12.56104.53.581046.5756نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةراضيه ابراهيم محمد عبدالصمد16747

7.5757.5512.5104255.55نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةراضيه عماد راضى ابراهيم16748

2015107.57.5151070105.56نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةرانيا خلف راضى ابراهيم16749

2015117.57.51510711076نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةرانيا صالح جمال خطاب16750

8.53107.54.512336.5565.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةرانيا على كامل خليفه16751

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةرانيا مصطفى زعلول محمد16752

32.5232011.5920.515.5111.5147.56نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةرحاب فتحى احمد قاسم16753

2015127.57.5151072117.56.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةرحمه احمد محمود ابراهيم16754

6.57107.53.5111044.597.56.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةرحمه عبدالتواب احمد محمد16755

2015127.57.5151072107.56نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةرحمه عالء جمال ابراهيم16756

20151587.515.51075.5117.56.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةرحمه فتحى احمد علي16757

33.51619117.518.517104127.56.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةرحمه محمد حسن مرسي16758

20151687.515.51076.51086.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةرحمه يوسف على ابوطعيمه16759

20151297.516.51073.51286.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةرشا رجب ابراهيم على16760

2015127.57.5151072105.55نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةرشا سعيد جمال ابراهيم16761

204107.52.5104.548.5866.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةرشا محمد محمد اسماعيل16762

32.5161911.58.52015.51031086.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةرنا ماهر محمد عبدالحفيظ16763

36181814.51024.520116.51086.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةرنا محمد على عباس16764

33.5232011.51021.516.5114.51886.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةريم رضا مصطفى علي16765

10.571052.57.53.538.51085.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةريهام كمال خلف حسن16766

2015108.57.51610711186.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةزهراء فارس خليفه عبدالعظيم16767

10.5747.57.5152.5391086.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةزينب احمد شحاته محمد16768

2015179.57.51710791186.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةزينب فوزى محمد ابراهيم16769

2015179.57.51710791187.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةزينب محمود محمد عبدالجواد16770

21.5151687.515.51078167.56.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةزينب مقبول خليفه محمد16771

35282015153019.5132.51385.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةساره ابراهيم ابوالسعود ابراهيم16772

20181487.515.514.5821685.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةساره على صالح الدين احمد16773

25.515107.57.5151075.51476نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةساره محمد نادى احمد16774

168483.511.5544.51286نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةسعاد محمد عبدالجواد محمد16775

10.51558.5412.5548985نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةسلوى كمال مختار عباس16776

25.515107.57.5151075.5128.55نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةسمر سعيد محمد عبدالسالم16777

2017107.57.5151072138.55.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةسميه السيد عبدالحفيظ سيد16778

421085واحد101548412نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةسها السيد غريانى السيد16779

2015108.57.51610711185.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةشرين حسن محمد عبدالصمد16780



3728191511.526.520130.51285.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةشهد جمال محمد محمود16781

36.5292014112519129.5138.56.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةشيماء حسن عباس عبدالسالم16782

21.5755.5واحد6.552437نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةشيماء على خلف حسن16783

2017107.57.51510721385.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةشيماء مجدى رجب ابراهيم16784

161047.5512.52.545965نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةعبير احمد نادى على16785

7.5310.51.540755.5واحد1215نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةعبير عبدالرحيم محمد ابراهيم16786

2015107.57.51510701086.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةعال محمد عبدهللا عبدالجواد16787

15153448243585.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةعلياء ابراهيم محمد ابراهيم16788

32171197.516.51086.51386.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةعلياء محى محمد محمد16789

21181087.515.51074.51165.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةغاده احمد خليفه احمد16790

38261812.51123.519124.51176.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةغاده امبابى تونى عبداللطيف16791

2015137.57.51510731066نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةغاده شعبان عبدالعليم عبدالحميد16792

2015127.57.5151072115.55.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةفاطمه حسين احمد السيد16793

2015187.57.51510781066.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةفاطمه سعودى سعيد ابراهيم16794

13310437336126.56نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةفاطمه محمود احمد عباس16795

2015107.57.5151070105.56.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةفرحه محمد غالب عبدالسالم16796

108104.53.583.539.5105.56.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةلمياء عباس على محمد16797

26151987.515.51085.51286.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةلمياء عبدالفتاح فتحى عبدهللا16798

147117.5411.54.5481156.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةلمياء مصطفى فتحى حسانين16799

2020167.57.51510811076.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةمحاسن شعبان فتحى ابوزيد16800

2115187.57.51510791756.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةمرنا احمد نادى احمد16801

403020151530201402076نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةمريم محمد سليمان رجب16802

2715197.57.51510.586.51166.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةمريم مصطفى محمد مصطفي16803

2715197.57.51510.586.51266.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةمنى التايب على عبدالهادى16804

2015167.57.51510761156.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةمنى حمدى بحر احمد16805

23.515197.57.5151082.5105.56.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةمنى ماهر ربيع عايد16806

26.515177.57.5151083.51055.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةمنى محمد محمود ابراهيم16807

22553.5واحد635437نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةمنى هاشم محمد طلب16808

37.52020910.519.518.5115.51856نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةمها ابراهيم محمد ابراهيم16809

29853واحد11434.55.510نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةمها رضاء شحاته ابوبكر16810

15.5867.5512.51.543.5965نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةنجاه عبدالكبير محمد شحاته16811

36151511.5920.514100.5187.57نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةنجالء محمد راضى عبدالجواد16812

3929.52014.51529.520138176.55.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةندا شريف فتحى ابراهيم16813

24.5105.54واحد6364.548.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةندا طه ابراهيم حسن16814

33.516159.51120.51095107.56نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةندى احمد محمد عبداللطيف16815



32.51075واحد10.5537.55.513نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةنسيبه عبدهللا احمد محمد16816

39251614122617.5123.52076.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةنها احمد محمد زكى16817

26.515107.57.5151076.51375نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةنها سمير محمد عباس16818

40.5106.52.5واحد7.51557.54.512نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةنها محمد محمد عبدالجواد16819

39302013152819.5136.5205.55نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةنوره اسماعيل احمد علي16820

2815109.5615.51078.51765نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةنورهان راضى اسماعيل حسين16821

281065نصف9.5339312نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةنورهان عبدهللا احمد محمد16822

15829.57.5172441263.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةنورهان قياتى ابراهيم محمد16823

291510107.517.51081.5196.55نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةنورهان محمد انور محمد16824

37.528157.51522.518.5121.51967نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةهاجر رضا على يونس16825

1152102.512.5232.5852.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةهاجر رضا نادى حافظ16826

40.51261.5نصف14927.57.515نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةهاله حمدى خليفه احمد16827

2015127.57.51510721077نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةهايدى محمد خلف عبدالعليم16828

33.515137.57.5151086.5147.56نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةهبه على عبدالحميد عبدالصمد16829

94147.57.5151.543.51476.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةهبه محمد احمد مصطفي16830

39292014.51428.520136.51877.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةهبه محمود فؤاد محمد16831

3215127.57.51510841178نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةهدى حسن خلف حسن16832

25.515117.57.5151076.51476.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةهدير احمد محمد احمد16833

95104.57.51223876.56نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةهديه احمد جبريل ابراهيم16834

27.515117.57.5151078.51466.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةهنيه احمد عبدهللا مصطفى16835

33.5453.5واحد9.55113.53.57نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةورده محمد عطيه عثمان16836

38272014.51327.518.5131137.57.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةوسام شعبان عبده علي16837

39202012.51426.516121.5176.57.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةوفاء سيد محمود السيد16838

20.515127.57.5151072.5115.56نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةوالء محمود انور محمد16839

136115381.539.5966.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةياسمين احمد ابراهيم احمد16840

33755واحد8.531055.510.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةياسمين جابر شحاته ابوبكر16841

37656.5واحد1864448نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةياسمين رجب عمر عبدالجيد16842

431056.5واحد16512459نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةياسمين سليمان عبدالحكيم طلبه16843

34.515147.57.5151088.51567.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةياسمين طلعت انور غريانى16844

3829201113.524.519130.51556.5نظاميشم القبليه االعداديه بناتمغاغةياسمين عبدالكبير عبدالقادر عثمان16845

2015127.57.5151072125.55نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاسراء حسين على احمد16846

37.5281612132517.51241865.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاسراء عبدالرحمن احمد محمد16847

2015129.57.51710.574.5105.56.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاسراء محمد احمد احمد16848

53.5صفر95107.54.5123.539.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاسماء شعبان على عبداللطيف16849

2033.53نصف2.5257.52.510نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةامانى شعبان محمد عبدهللا16850



3.55107.57.5154.538353نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةامل حسن محمد على16851

201510107.517.51072.51065.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاميره ابراهيم محمد احمد16852

2615159.58.51810.584.5167.56.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاميره عبدالمنعم معوض علي16853

2015117.57.51510711065نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاميره عمران محمد محمد16854

2315151151610791065نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةايمان عماد عبدالعظيم مجاهد16855

11.56.51154.59.51048.5105.52نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةايمان محمد احمد على16856

2715157.5916.510.584126.55نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةايه احمد صادق السيد16857

2015127.57.51510721265نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةايه احمد عبدالعزيز عبداللطيف16858

25.515157.57.5151080.51455نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةايه مصطفى حيدر محمد16859

2315157.57.51510.578.51356.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةبركه جهمى محمد احمد16860

6.56.524.526.53.52575.55.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةبركه رمضان محمود احمد16861

8.51048567واحد108.5117.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةبسمه فتحى حسن على16862

74.5107.529.5104165.55نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةتيسير محمد كامل سلطان16863

21.5151587.515.510771166نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةثريا رضا محمد على16864

2015137.57.51510731457نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةحسناء محمد حسن عبدالحكيم16865

9.515497.516.5348125.57نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةخلود محمد فتحى السيد16866

20151099181073105.55.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةرباب مصطفى رمضان عبدالعظيم16867

20.515107.57.5151070.51467نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةرحمه اشرف انور محمد16868

21.515107.58.5161072.51057نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةريم عبدالرحمن محمد عبدهللا16869

2015127.58.51610731157.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةريهام راضى محمد على16870

22.515159.5817.51383165.57نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةساره حلمى محمد على16871

2015107.57.5151171106.58نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةساره صالح كامل على16872

2015107.57.51511711056نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةساره ناجى ابوالمجد خليفه16873

2015107.57.51510701157.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةشهندا محمود على محمد16874

20171487.515.510.577115.57نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةشيماء خلف محمد محمد16875

33151697.516.51393.51757.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةشيماء سعيد محمد على16876

2015137.57.51510731177نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةضحى جمال حيدر محمد16877

2015107.57.51510701156نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةعبير عزت ابوغنيمه سلطان16878

31.519138.59.51812.5941568نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةعال عطيه رجب على16879

2015147.57.51510741357.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةعال مصطفى احمد احمد16880

2015147.5916.51075.5175.56.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةغاده رجب على محمد16881

21.515107.57.5151071.51057نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةفاطمه احمد ابراهيم محمد16882

2015137.5815.51073.51357.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةفاطمه هانى محمد ابراهيم16883

2015101081810731557نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةفرحه سمير سيد محمد16884

2016107.57.51510711066.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةفرحه عبدالنبى جوده على16885



68107.55.513239453نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةفرحه على محمد السيد16886

3223.5161111.522.5171111257نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةليلى محمد احمد محمد16887

3218159.58.5181396155.56نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمديحه حماده على عبدهللا16888

2015118.57.5161072116.56.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمروه فرج محمد احمد16889

2015107.57.5151070105.55نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمريم نادى عبدالعزيز عبداللطيف16890

8.55.5107.5512.51046.51155نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمنى محمد محمود حسين16891

12.59107.55.513347.5975نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمها شعبان سعودى مراد16892

2015117.57.51510711066.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةنجود خلف نادى محمد16893

2015137.57.51510731057.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةندا ابراهيم محمد السيد16894

2015137.57.51510.573.5136.57نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةنسمه على حسن على16895

2015127.57.51510.572.51367نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةنسمه عيد عبدهللا اسماعيل16896

2015107.57.51510701176.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةنسمه محمود السيد حسين16897

2017.5107.57.5151072.5115.57نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةهبه محمد مصطفى عبدالجواد16898

9.55.5107.57.5155.545.5957نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةهدى محمد شحاته عبدالعظيم16899

2015107.58.51610711357نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةوالء احمد ابراهيم محمد16900

2015107.510.51810731355نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةوالء عبدالجواد صالح حسن16901

2015107.58.51611.572.51256نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةياسمين احمد ابراهيم عبدهللا16902

321517.512122415103.51556.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةياسمين عماد حسن محمد16903

1755.57.5815.54471355.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاحمد ابراهيم عبدالعال محمود16904

28955.5واحد4.543.57.57.515نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاحمد حسن احمد احمد16905

33151810.510.521151021859نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاحمد حماده مرغنى خليل16906

33.521208.51119.517.5111.51658نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاحمد عادل على محمد16907

7.56.587.57.5151047957نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاحمد فرج زكى عبداللطيف16908

2015107.58.51610711057نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاحمد محمد احمد محمد16909

2015127.5916.51073.51567نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاحمد محمد حسن احمد16910

7.555.57.57.5151.534.5766.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاحمد محمد حسن محمد16911

2015109.59.51910741156نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاحمد محمد كامل محمد16912

2015107.57.51510701156.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاحمد محمد نور الدين احمد عبداللطيف16913

202214.510.511.52210.5891356.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاحمد محمود حسين على16914

35.5271913152819.51291867نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاسامه عبدالعليم محمد عبدهللا16915

201912.510.5919.510.581.51856.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاسالم احمد احمد احمد16916

2015108.5917.51072.51656.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاسالم حسن على عبدالرحمن16917

37282011.51425.519.51301767نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاسالم ماهر احمد على16918

26.51565.5واحد1.5727.57.515نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةاشرف محمد انور محمد16919

34.521.518.5891716.51082066نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةحازم محمود محمد حسين16920



2015107.5815.51070.51067نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةحسن ربيع ادهم محمد16921

12.5937.53.5115.5411355.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةحسن صبرى محمد احمد16922

7.5310.5324.5955نصف2.58نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةحسن عبدالمنعم محمد محمد16923

30151087.515.51484.51466نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةحسن مؤمن حسن حسين16924

20161010.57.51812761666.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةحسن مهدى مهنى حسن16925

95.547.57.5151043.51355نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةحسين محمد حسن حسين16926

7.5310.5420.51055صفر2.53.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةحسين نادى حسن عبدالحكيم16927

3728.51611.514.52618.51261977نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةحلمى احمد حلمى محمد16928

2015107.57.51511711277نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةحمزه عبدهللا حسن حمزه16929

2015107.58.51610711167نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةخيرى محمد احمد محمد16930

2015107.5916.51071.5116.56نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةرجب قرنى احمد حسين16931

22.51165واحد7.58.5واحد7.523.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةرضا حسن محمد احمد16932

29105.55واحد27.59.5نصف315نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةزكريا مصطفى حسن عبدالجواد16933

12637.53.5111042936.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةشعبان محمد سنوسى احمد16934

2015107.57.51510.570.51056.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةشعبان محمود سنوسى احمد16935

302518131326191181978.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةطه حسين ابراهيم عتى16936

2015107.5916.51273.51065نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةعبدالحكيم رمضان حسن عبدالحكيم16937

25.5535صفر5.5327.57.515نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةعبدالرحمن احمد رشدى ابراهيم16938

24.515107.5815.511.576.51656نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةعبدالرحمن خيرى على عبدالوهاب16939

21.515107.57.5151071.51757نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةعبدالرحمن على مصطفى عبدالعال16940

2015107.57.5151070105.56.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةعبدهللا شحاته على حسن16941

23151010102013.581.51766نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةعبدهللا عبدالسالم عمار محمد16942

2015107.57.51511.571.5135.55نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةعبدهللا فخرى سعد محمد16943

2215107.5916.51174.5107.56.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةعبدالمنعم محمد عبدالمنعم محمد16944

8.5433.5355واحد15427.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةعلى راضى على محمد16945

5واحد20.58صفر1032.5325نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةعلى محمد شحاته محمد16946

40.595.55نصف114107.57.515نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةعلى محمد على عبدالعزيز16947

301511.58.510.5191590.5175.55.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةعلى محمود احمد محمد16948

201512.57.57.5151072.51665.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةعماد محمد ناجى محموداحمد16949

2015107.57.51510701255.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةعمر جمال احمد ابراهيم16950

2015107.57.5151272116.56.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةعمر عبدالناصر السيد محمد16951

2015107.57.51510701056نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةفهمى محمد فهمى احمد16952

6.5377.5815.5104295.55نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةفيصل محمود عباس عبدالفضيل16953

2015107.58.51610711156نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةكريم محمد حسن محمود16954

9.5557.57.5151044.51256نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةكريم محمود عبدهللا احمد16955



7.5255نصف21.521.53.5صفرنظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمبروك سعودى عبدالوهاب مهدى16956

41.5956نصف5155.57.5815.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد احمد ابراهيم حسين16957

20151510.51020.51080.51266نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد اشرف فتحى السيد16958

2015118.5917.51073.51566نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد حسن السيد عبدالحليم16959

453.57.57.5151037.51155.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد خلف على محمد16960

7.57.5154.533255صفر5.58نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد خليفه محمود عبدالدايم16961

5واحد152.57.57.515437.54واحدنظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد رضا سعد حسن16962

7.58.53.57.5815.510451257نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد سمير حسن احمد16963

2015107.51017.51072.5156.57نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد شعبان محمد عبدالفضيل16964

2015117.57.51510711255نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد صالح كامل على16965

693.57.57.515235.51055نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد على احمد غريانى16966

16.5655واحد3237.510.5صفرنظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد على اسماعيل على16967

2015107.58.51610711055.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد عمر عبدالعال محمد16968

201510991810731457نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد ماهر سيف النصر محمد16969

3.515437.510.51043955نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد محمد حسن عبدهللا16970

1.581.57.57.5151036755نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد محمد ميرغنى خليل16971

101527.5815.54.5471155نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد محمود محمد السيد16972

20151089171072147.57نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد محمود محمد على16973

2015127.5815.51072.5106.57نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد مصطفى احمد عبدالوهاب16974

201510891710721367نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد مصطفى محمد احمد16975

2015107.5815.51070.51457نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد مصطفى ناجح عبدهللا16976

2015148.57.51610751967.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد منصور على عبدهللا16977

26.519.5171282011.594.51877.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد نادى محمد ابراهيم16978

2015117.57.51510711657.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد هوارى محمد احمد16979

85.5107.57.5153.5421056.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمود ابراهيم محمود ابراهيم16980

457.57.5153.527.5657صفرنظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمود احمد حسين عبدالعظيم16981

3.59107.57.515542.5967نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمود احمد محمد مهدى16982

2115157.5815.512.5791477نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمود عبدالمعز ابراهيم عبدالرحمن16983

7107.57.5153.536.51457واحدنظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمود عصام فايز عبدالوهاب16984

3021.52011.51526.516.5114.51877نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمود على احمد محمد16985

20151587.515.51075.51477نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمود على محمد احمد16986

76.5107.57.5154.5431276.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمود فولى فرحات يوسف16987

35956.5واحد1.57.5107.57.515نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمحمود محمد محمود عبدالدايم16988

3108.57.516232855.5واحدنظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمختار عبدالسالم عبدالمنعم موسى16989

2515.5169.57.51715.5891777.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمخلوف عيد سالم محمد16990



2015117.57.51510711175.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمصطفى احمد محمد محمد16991

20151497.516.51277.51777نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةمصطفى عبدهللا عمار محمد16992

2015117.57.51510711075.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةنادى حسن محمد محمد16993

4.55107.57.5151044.51556.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةنصر رمضان نصر محمد16994

1.534.57.57.515327875.5نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةهيثم رشدى جابر محمد16995

26.52.57.57.5151036977نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةوائل طه السيد عبدالحليم16996

2015128101811.576.51477نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةياسر رجب زكى الكويس16997

2677.57.51510401156نظامياحمد يونس االعداديهمغاغةيوسف زين محمد شلقامى16998

3926.52013.51528.520134177.59نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةابتسام عماد سمير حنا16999

3015177.58.51615931778نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةابالريه عصام بباوى مليكه17000

2015157.51017.511.5791787نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةاحالم اشرف بطرس صموئيل17001

3215.51611132418105.51878نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةايمان سهرى اشعياء رياض17002

241517.512.51123.514.594.5176.57.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةايمان شكرى ابراهيم حنا17003

22.515149.58.5181281.5175.56.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةحبيبه بطرس شارود ميخائيل17004

241517.57.58.5161082.51756.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةدميانه خيرى مترى عطيه17005

27.515189.510.5201696.5177.58نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةدميانه عماد يوسف ميخائيل17006

2617.518.57.510.51813.593.51667.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةرانيا رضا يعقوب مالك17007

3725.518.5121325201261788نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةساره سامح صالح جريس17008

38.525.518.51213.525.519.5127.5178.58نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةساره نبيل صدقى راسيلداس17009

37.529.520151530201371787.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةساميه فرج مكسيموس فرج17010

36.5252012.514.52720128.5176.59نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةسانتى خميس رشدى اسحق17011

32.52119.581321181121789نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةسهام كرمه بطرس كرمه17012

201512.5810181277.51558نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةسهير شكرى مكرم شكري17013

302019.511.514.52618113.5186.59نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةشرين تاوضروس وهبه مجلي17014

31.523.518.512.51527.520121187.59نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةشرين عصام فرحات لبيب17015

2923.51810.51424.5191141879نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةفلاير اشرف بولس زاهى17016

20.5151611.51324.514901788نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةفريده مجدى عادل ميخائيل17017

32.5232012112319.5118195.57نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةفيوال سامى اسحق بطرس17018

3422.5191011.521.5201171678نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةكاترين صفوت فتحى سليمان17019

24.51515.57.51118.512.5861657.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةكرستينا رجائى زغلول صموئيل17020

331518.511122318.51081978نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةماجده اسحق حبيب تاوضروس17021

201513.589171075.5165.56.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةماجده ناجى حنا منقريوس17022

3726.52013122519.5128196.58.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمارتينا جرجس عازر حنا17023

3421.519.513102319117196.58.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمارتينا جريس صليب شحاته17024

271516.587.515.514881677.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمارى جرجس ابراهيم يوسف17025



3624.517.512.51224.519121.5187.57.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةماريا عيد بولس فرج17026

251517.57.5916.513871657.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةماريان امير وليم تاوضروس17027

2015158.510.51910791857.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمارينا جاد صبحى شحاته17028

2915191211.523.51399.5175.58.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمارينا حنا عياد جرجس17029

22.517.516.57.51017.514.588.5195.57.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمارينا صادق حنا عدلي17030

2015.517.59.59.5191587186.57.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمارينا عازر زغلول كمال17031

231518.51011211592.51767.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمارينا عاطف ناعوم ابراهيم17032

201517.57.51017.513.583.51757.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمارينا عصام ميخائيل عبده17033

2015157.5916.51480.51767.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمارينا مجدى اسحق ناشد17034

2015107.57.51515.575.51967.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمارينا مجدى محروس توفيق17035

201513.57.5815.513771856.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمارينا مينا عياد صادق17036

2016.515.57.510.51810801668نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمارينا يونان مالك يونان17037

27.519.517.512.59.52216.51031687.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمريم اشرف بشرى ثابت17038

2015169122110.582.51377.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمريم حنا ابراهيم حنا17039

302517.51111.522.517.5112.5157.57.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمريم رزق فيلبس عبدالمسيح17040

21.520.51612.510.52315.596.5166.57.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمريم صفوت بولس فرج17041

201717.588.516.51081155.57.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمريم عاطف ميخائيل بطرس17042

31.51818.51312.525.512105.51687نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمريم عطا اسحق بطرس17043

3423.51913142718.51221777.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمريم نمر يعقوب مجلى17044

211717991811.584.51667نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمريم وائل وليم صادق17045

20171511.51122.51084.51578نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمريم وافى سمير نصير17046

34.524.519.513.51326.5201251577.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمنال يعقوب ماهر يعقوب17047

30.5181810.51222.5171061677.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةميرنا شحاته فهمى شحاته17048

24.51818.5128.520.51697.51678نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةميرنا صالح يوسف ميخائيل17049

2015139.51019.51077.5146.58نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةميرنا عيد جرجس لبيب17050

26161487.515.51081.5145.57.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةنورا صموئيل بطرس حنا17051

3922179.51322.517117.5166.58نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةنورهان حمدى مكسيموس فرج17052

3928.5201414.528.520136167.58نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةنورهان هانى فوزى شحاته17053

382117.511.512.52418.5119167.58نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةنيرمين سامح هنصر حنا17054

371517.511122314106.51478نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةنيرمين صموئيل رضا نجيب17055

321519.57.510.51816100.51878نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةهاله حنا مهنى عبدالمسيح17056

2919.5209112016.5105146.58نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةهاله يوسف شاكر بطرس17057

40292015153020139188.58نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةهبه لويز وهبه مجلي17058

3123.51910.512.52319115.5187.58نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةهناء اشرف جاد بشرى17059

3827201412.526.519130.51888نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةهناء جرجس حلبى جرجس17060



201511.57.5916.510.573.51458نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةورده صموئيل شاكر بطرس17061

201510.57.57.5151272.51366نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةابانوب عايد ابراهيم حنا17062

3620.51912.51325.518119167.56نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةابرام امجد ناجح فرج17063

211615.57.58.5161381.51656نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةاسحق صموئيل اسحق صدقى17064

26151911122318.5101.5186.56نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةاشرف اسحق بطرس حنا17065

20151089.517.51274.5136.56نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةاشرف عصام عازر وهبه17066

39.5282014152919.51361776نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةالفريد طلعت ونجت شفيق17067

3115.51912142617.51091666نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةامير اسحق صليب كامل17068

371918.513142718.51201876نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةامير عيد فرج هللا عياد17069

2515167.59.51710831056نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةامير كامل عياد شحاته17070

281616.58.59.5181795.5186.56نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةامير ناصر رشدى ذكى17071

2918.517.512.5820.518103.51866نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةانطونيوس الفونس هنرى جرجس17072

2916.51798.517.517.597.51866نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةباسم صموئيل حنين صليب17073

31171512921181021756نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةباسم صموئيل عزيز فيلبس17074

201514.57.510.5181077.51676.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةباسم عادل عيد خليل17075

251518.57.59.5171287.51877.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةباسم عيد مترى عطيه17076

24151788.516.51183.5186.57.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةبيتر اسحق فرج مقار17077

261716.512.513.52615.51011766.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةبيتر اشرف محروس ابراهيم17078

32181611.512.52416.5106.51857.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةبيتر صموئيل وهبه مترى17079

2015148.512.52112.582.51667.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةبيتر هانى خيرى شكري17080

281917.514.51226.518109177.57.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةجرجس حنا جرجس لبيب17081

2015101010201176175.56.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةجرجس مالك جرجس عطيه17082

2015107.57.51510701566.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةجرجس يوسف عياد تاوضروس17083

352020151530201251776.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةجورج عايد كرمه ايليا17084

201511.57.59.5171073.5175.57.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةجورج هشام منير يعقوب17085

3827.52015153020135.51987نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةجون يوسف صليب كامل17086

38.5302014.51529.5201381877نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةديفيد جمال بولس اسحق17087

2015177.58.5161078177.57نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةرامى يوسف شارود عبدالمالك17088

2618.518.5121426151041886نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةرضا ماهر صليب حنا17089

26151712142614.598.5187.57نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةرضا ماهر عزيز فيلبس17090

2421.517.58122013.596.5176.56.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةروميل مالك بولس فرج17091

2316.5158.512.5211489.51756.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةريمون ميالد اسحق مترى17092

271615.51312251497.51357نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةسالم عبدالجواد سعيد ابراهيم17093

31.516189132218105.51885نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةسمير حنا جرجس ميخائيل17094

35.528.519.513152820131.51795نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةشارل مدحت صموئيل بولس17095



29.51517.513.514.528171071875نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةصالح عايد نجيب صالح17096

30.51517.512.513.52618.5107.51655نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةصدقى صفوت صدقى فرج17097

28.51517.51411.525.517.5104188.55.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةصموئيل بطرس عيد بطرس17098

3425.517.51313.526.518.51221785.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةصموئيل صموئيل يعقوب نجيب17099

2015127.510.51810751555نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةصموئيل عطا انور يوسف17100

22.516157.510.5181485.5178.56نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةصموئيل نبيل ناشد راغب17101

2015107.57.51511711875نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةظريف فوزى عزيز وهبه17102

2015107.5916.511.5731665نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةعادل يونان انور يوسف17103

34.5151410.5919.514971795نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةعايد اسحق ميالد وهبه17104

2015107.57.51510701555نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةعايد خيرى رشدى بطرس17105

23151288.516.515.5821775نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةعدلى جورج مكرم عبدالشهيد17106

34261913.51326.518.51241895نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةعماد ميخائيل حنا ميخائيل17107

2015137.57.51511741475نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةفرح شحاته ايليا يونان17108

23.516.5189101915921995نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةكيرلس اشرف ميخائيل اسحق17109

3419.5188101814.51041595نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةكيرلس اوريا اسحق بطرس17110

2015167.57.5151480136.55نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةكيرلس رضا نصر هللا اسحق17111

38252011.51324.519126.51895نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةكيرلس سعيد ميالد سعيد17112

3722201110.521.515.51161995نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةكيرلس صموئيل عبدالمالك ابانوب17113

3120.5199.57.51717.5105198.57نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةكيرلس صموئيل عزيز فهيم17114

2015189.55.51512.580.5198.57نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةكيرلس عاطف جرجس خليل17115

2315.51912.51022.520100198.57نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةكيرلس مدحت جدعون صادق17116

3826.52013.51528.520133198.57نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةكيرلس مليكه جرجس مليكه17117

33.520.52012.51325.519.5119188.56.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةكيرلس نشأت صموئيل بولس17118

25.515191111.522.511.593.5198.56.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةلطفى بباوى لطفى اسحق17119

39.527.52015153018.5135.5208.57نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمارتن محب مجلى بطرس17120

3017.5178101814.5971586نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةماركو ابراهيم رزق ابراهيم17121

25.516.5199.5817.516.595207.57نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةماركو عيد جدعون صادق17122

3928.52014152920136.5197.57نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةماركو ماهر روفائيل مجلي17123

20151787.515.51481.5148.55.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةماريو اشرف حبيب تاوضروس17124

20152087.515.51585.5178.56نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمايكل صموئيل منير يعقوب17125

30.520.5207.59.51716104158.56.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةممدوح عماد بشرى رياض17126

3826.5201114.525.518.5128.5178.57نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمينا نشأت صموئيل بولس17127

2824.52011.5920.518111188.56.5نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمينا هانى حلمى صموئيل17128

2118.5201012.522.514.596.5198.57نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةمينا يوسف سعد اسحق17129

22151987.515.516.588168.55نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةنادر رضا توفيق جرحس17130



2015147.57.51513.577.51597نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةهشام ممدوح منير يعقوب17131

2015197.57.51515.584.51597نظاميدير الجرنوس االعداديهمغاغةوائل مجدى عادل ميخائيل17132

7657.52.5101.529.5128.55نظاميشيحه االعداديهمغاغةانجى جمعه محمد حسن17133

261510107.517.51078.51885نظاميشيحه االعداديهمغاغةايمان رجب ناجى محمد17134

3625.52013.512.52617.51251785نظاميشيحه االعداديهمغاغةخلود محمد جمعه محمد17135

33.523.5207.57.51516.5108.51365نظاميشيحه االعداديهمغاغةرشا اغمارى فاروق ادهم17136

37.5221511.51223.5161141875نظاميشيحه االعداديهمغاغةرضوى احمد محمد احمد17137

11.57.5107.51.593.541.51285نظاميشيحه االعداديهمغاغةزينب محمد مهنى عبدالكريم17138

10.58.5107.57.5152461175نظاميشيحه االعداديهمغاغةسحر محمد هاشم ماضى17139

9747.52.5102.532.51373.5نظاميشيحه االعداديهمغاغةشهد سليمان عبدالمحسن اسماعيل17140

1.52.52.520.5107.53.5واحد5.564نظاميشيحه االعداديهمغاغةشهد شملول ابراهيم ابوالمكارم17141

13.5127.52.5صفر4.533.51.55واحدنظاميشيحه االعداديهمغاغةشهد محمد قاسى محمد17142

34151197.516.51086.51985نظاميشيحه االعداديهمغاغةشيماء فتحى احمد على17143

20.515107.57.5151070.51255نظاميشيحه االعداديهمغاغةعيشه عيد يحى حسين17144

23.51083.5نصف8.5واحد46.547.5نظاميشيحه االعداديهمغاغةفاطمه السيد ابوالنجا على17145

18117.53نصف45.533.51.55نظاميشيحه االعداديهمغاغةفاطمه مصطفى صالح مصطفى17146

22.5137.53نصف7.51.59واحد5.56.5نظاميشيحه االعداديهمغاغةفاطمه ياسر حسين زكى17147

94.537.529.51036136.52.5نظاميشيحه االعداديهمغاغةفوزيه مهنى ثابت مهنى17148

36151912.57.52013.5103.51975نظاميشيحه االعداديهمغاغةلقيه جمعه جابر احمد17149

2615107.57.51512.578.51775نظاميشيحه االعداديهمغاغةليلى فوزى السيد مهنى17150

39262013.51427.519131.51775نظاميشيحه االعداديهمغاغةميسون عبدهللا ابراهيم عبدالجواد17151

3015111051510811965نظاميشيحه االعداديهمغاغةناديه كريم حشمت السيد17152

2415117.57.51510751855نظاميشيحه االعداديهمغاغةنبيله محمد مساعد جابر17153

15857.5310.54.5431183.5نظاميشيحه االعداديهمغاغةندا رمضان مرعى مراجى17154

20151087.515.51070.5137.55نظاميشيحه االعداديهمغاغةنسرين طلعت شحاته حسانين17155

124.567.5411.510441273نظاميشيحه االعداديهمغاغةنسمه رمضان على عارف17156

21.515108.58.5171275.5157.55.5نظاميشيحه االعداديهمغاغةنورا عطا هللا عبدالسالم محمد17157

35.515191314.527.517114197.55.5نظاميشيحه االعداديهمغاغةنوره محمد فهمى سليمان17158

25.515177.5815.510.583.5147.55نظاميشيحه االعداديهمغاغةنورهان سعد محمد عباس17159

29.515177.51219.51192197.55نظاميشيحه االعداديهمغاغةنورهان فوزى جابر السيد17160

38152013.512.52617.5116.51987نظاميشيحه االعداديهمغاغةهاله جمعه فهمى سليمان17161

8.5447.57.5151.5331054نظاميشيحه االعداديهمغاغةهند رمضان شعبان السيد17162

2015118.57.51610721765نظاميشيحه االعداديهمغاغةهند طارق لنقط جاب هللا17163

118108.55.5143461254نظاميشيحه االعداديهمغاغةورده السيد احمد احمد17164

33181711.513.525101031776.5نظاميشيحه االعداديهمغاغةيسرا اشرف فتحى حسن17165



14.52293.512.54.535.5755.5نظاميشيحه االعداديهمغاغةابراهيم السيد سعد ابراهيم17166

35151712102215.5104.5156.57.5نظاميشيحه االعداديهمغاغةاحمد الحسينى مصطفى حسين17167

201514115.516.51075.51355.5نظاميشيحه االعداديهمغاغةاحمد رجب سعيد احمد17168

20151396151073765نظاميشيحه االعداديهمغاغةاحمد سنوسى هاشم ماضى حسن17169

331517111122161031755نظاميشيحه االعداديهمغاغةاحمد ماهر مصطفى انور17170

35.5231913.51427.5181231965.5نظاميشيحه االعداديهمغاغةاحمد محمد المهدى مهنى17171

34.5222014.51428.5191241996نظاميشيحه االعداديهمغاغةادهم الخطيب فاروق ادهم17172

33.51513107.517.51089165.56.5نظاميشيحه االعداديهمغاغةادهم شريف على عبدالهادى17173

28.5766نصف8.53.557.53.511نظاميشيحه االعداديهمغاغةاسالم احمد محمد محمود17174

2215118.56.51510731376.5نظاميشيحه االعداديهمغاغةامير محمود عبدالسالم محمد17175

39.5165.56واحد9.58.5107.5310.5نظاميشيحه االعداديهمغاغةجمال رزق عبدالرحيم السيد17176

45.51266واحد166.5107.54.512نظاميشيحه االعداديهمغاغةجمال رضا محروس صابر17177

2015107.57.51510701366نظاميشيحه االعداديهمغاغةحسام برهام رشدى صلحى17178

3415159.51221.515.51011856نظاميشيحه االعداديهمغاغةحسن حسين عبدالمنعم عبدهللا17179

24.51155واحد73.56437نظاميشيحه االعداديهمغاغةحسن عصام عطاف عبداللطيف17180

381355.5واحد14.57.564.54.59نظاميشيحه االعداديهمغاغةحمدى محمد احمد احمد17181

56واحد7.5صفر22.54.5صفرواحد2نظاميشيحه االعداديهمغاغةرمضان على عثمان عبدالعاطى17182

6واحد19.510صفر3.547.5صفر4.57.5نظاميشيحه االعداديهمغاغةرمضان مرعى نادى جاد الرب17183

141154صفر32.55.5صفر3.55نظاميشيحه االعداديهمغاغةسعد اشرف جابر عبدالعاطى17184

391166نصف8.51534.57.512نظاميشيحه االعداديهمغاغةصبرى عبود صديق عبدالمعبود17185

33.515121110.521.510921766نظاميشيحه االعداديهمغاغةصديق اشرف حسن خليفه17186

21.51156نصف43.57.5صفر7.56نظاميشيحه االعداديهمغاغةصالح عبود صديق عبدالمعبود17187

23.51056واحد93.52448نظاميشيحه االعداديهمغاغةطاهر جابر محمد جابر17188

251056صفر972437نظاميشيحه االعداديهمغاغةطاهر عبدالقادر حسن جابر17189

201256صفر4.548.5واحد46.5نظاميشيحه االعداديهمغاغةعاطف رجب محمد مرسى17190

201155.5صفر336واحد85نظاميشيحه االعداديهمغاغةعبدالرحمن رزق عبدالمحسن احمد17191

37.5151210.5919.516100197.56نظاميشيحه االعداديهمغاغةعبدهللا احمد حسين عبدالقوى17192

34136.52واحد147.5344.58.5نظاميشيحه االعداديهمغاغةعبدهللا محمد المهدى مهنى17193

45.51062.5واحد14.51547.53.511نظاميشيحه االعداديهمغاغةعبدهللا منصور رمضان احمد17194

32.55.51.52276.52.5واحد77نظاميشيحه االعداديهمغاغةعلى حسن زكى حسن17195

39.526.52014.51529.512.5128176.55نظاميشيحه االعداديهمغاغةعمرو عبدالمنعم حينى جابر17196

26.51121.5واحد27103.536.5نظاميشيحه االعداديهمغاغةالسيد محمد ابراهيم ابوالمكارم17197

2915157.59.5171086145.55نظاميشيحه االعداديهمغاغةمحمد احمد احمد عثمان17198

119107.57.5151.546.5136.53نظاميشيحه االعداديهمغاغةمحمد السيد صالح فؤاد17199

2515107.57.51510751655نظاميشيحه االعداديهمغاغةمحمد حسن محمد عبداللطيف17200



32.515149.51221.510931555نظاميشيحه االعداديهمغاغةمحمد شادى انور احمد17201

231512.57.57.5151075.51055نظاميشيحه االعداديهمغاغةمحمد شعبان محمد عبدالحميد17202

201511.57.57.5151071.51155نظاميشيحه االعداديهمغاغةمحمد صبرى حمزه عبداللطيف17203

26.515177.57.5151083.51255نظاميشيحه االعداديهمغاغةمحمد عبدالمعطى احمد احمد17204

صفر5صفر26صفر3.593.57.52.510نظاميشيحه االعداديهمغاغةمحمد كمال عبدالمحسن احمد17205

207331.54.5236.51455نظاميشيحه االعداديهمغاغةمحمد مرسى عدلى مرسى17206

نصف17102.5واحد21.53.5واحد7.54نظاميشيحه االعداديهمغاغةمحمد ناجى عبدالمنعم مراجى17207

372618.597.516.5111091655نظاميشيحه االعداديهمغاغةمحمد نصر شاه بور محمد17208

31.518147.57.5151088.51655نظاميشيحه االعداديهمغاغةمحمود احمد محمد جالل17209

2017.51087151072.51555نظاميشيحه االعداديهمغاغةمحمود عيد صالح فؤاد17210

38.526.519.515142918131.51455نظاميشيحه االعداديهمغاغةمروان على لطفى عباس17211

28151112.57.52010841655نظاميشيحه االعداديهمغاغةمصطفى محمد على عبدالهادى17212

31.5181711.59.5211299.51655نظاميشيحه االعداديهمغاغةمصطفى نورالدين خليفه خليفه17213

36.5211711142517.51171755نظاميشيحه االعداديهمغاغةمعتز وائل سعد عبدالعظيم17214

41.51055نصف7.58.5107.57.515نظاميشيحه االعداديهمغاغةيحيى السيد حسين السيد17215

22.54.547.57.5151.547.51055نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةاسراء رمضان يونس عبدالجواد17216

15767.57.5152.545.51055نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةاسماء جمعه مستور ابراهيم17217

23151012102210801065نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةاسماء لطفى زكى متولي17218

36.52714.514142813.5119.51555نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةالشيماء عمر عبدالستار ابراهيم17219

38.524.515.511.513.52518.5122165.55نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةانجى وليد عيد عبدالعليم17220

31.51711.57.57.5151085105.55نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةايه خالد على احمد17221

40281613142716.5127.5185.55نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةبسمه شعبان حسن علي17222

402416.51314.527.517.5125.51755نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةتهانى عطيه حلمى عبدالوهاب17223

22.520141013231089.51055نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةحنان صالح فوزى عبدهللا17224

361247.511.51.534455نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةدينا فتحى حمدى كامل17225

37.52115.513.51427.511.51131465نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةرحمه راضى شعبان فتح الباب17226

37.527181514.529.517.5129.5166.55نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةريهام رمضان ابراهيم نعمان17227

3220.515.51314.527.511106.5155.55نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةسهيله شعبان فولى حسب هللا17228

35.52514.5141428141171265نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةشهد احمد السيد محمد17229

37.526.517.513.51528.519.5129.5116.55نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةشيماء سيد عبدالعظيم صابر17230

32.562.52صفر13.55.5337.510.5نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةعايده السيد حلمى السيد17231

3620.51510132310104.5146.55نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةعلياء ابراهيم فؤاد عبداللطيف17232

2015167.57.51511771555نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةعلياء ايمن زيدان جبر17233

27.525.517.59.512.52215107.5185.55نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةفاطمه شحاته عبدالعظيم مرسي17234

2020.517.510102017951855نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةمديحه شليل عبدهللا عبدالجليل17235



3628.518.511.51425.516.5125185.55نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةمنى عطا هللا رمضان محمد17236

37.527.5191313.526.519.5130206.55نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةمنى عوض السيد نعمان17237

108.5104.54.593.5411055نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةمى عبدهللا صدقى عبدهللا17238

2615127.57.51510781255نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةناريمان السيد جمعه السيد17239

201515.57.57.5151277.51655نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةندا جمعه عبدالسالم كامل17240

2015137.57.51510731055نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةنورهان ياسر رفاعى جالل17241

33.516167.57.5151696.5155.55نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةهاله عبدالرشيد حسن عبدهللا17242

2821187.57.51518100145.55نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةهبه السيد رشدى محمد17243

37.525191514.529.519.5130.5175.55نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةهبه خميس حسن عبدهللا17244

3525.517.59.59.519191161655نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةهدى رضا محمد عبدالجواد17245

201513.57.57.51511.5751755نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةاحمد البشتى عبدالسالم كامل17246

39281813.514.52818131195.55نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةاحمد جمال خميس حماد17247

32.523.518.511102118113.51855نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةاحمد رضا معوض ابوغنيمه17248

38292013.513.52720134185.55.5نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةحسن محمد على سليمان17249

201513.57.57.5151376.51055نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةخالد محمد نجدى عبدالوهاب17250

26191910102015.599.51455نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةرضا كامل احمد محمد17251

2117.5197.58.5161588.51955نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةصالح مبروك حماد توفيق17252

1276.53.536.51042955نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةطه رضا محمد عبداللطيف17253

2515107.57.51510751555نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةعبدالرحمن اشرف صالح ابراهيم17254

37.5291613.51427.519.5129.51955نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةعبدالرحمن جمعه ماهر عبدالسالم17255

39.5271712.51325.517.5126.51955.5نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةعبدالرحمن شعبان جابر فرج17256

2015107.57.51510701465نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةعبدالعظيم رمضان عبدالعظيم مرسي17257

23.515107.57.5151073.51465نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةعبدهللا رئيس عبدهللا عبدالجليل17258

1.55432.55.52.518.5255نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةكريم عبدالرحيم عبداللطيف توفيق17259

9.542.54.537.5225.51055نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةمحمد السيد احمد خلف17260

10.58.543.57.51110441455نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةمحمد جمال صديق عبدهللا17261

12.56.55.543.57.53351255نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةمحمد سامى صالح حسن17262

2615109.55.51510761055نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةمحمد شريف مرعى عبدهللا17263

9.5447.53.5111.530955نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةمحمد صالح حماد توفيق17264

15852.5نصف1.53.5432.55.5نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةمحمد عبدالجواد نجدى عبدالوهاب17265

24.51710129.521.510831255نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةمحمود رجب محمد على17266

55واحد31صفر12267.53.511نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةمحمود محمد السيد نعمان17267

33.515101010201088.51055نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةيوسف ابوالكرمات على احمد17268

21.515107.57.5151071.51155نظاميمنشأه نيازى االعداديهمغاغةيوسف عبدالرحمن محمد مرسى17269

2015107.57.51510701355نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحالم سامى عبدالمعتمد محمد17270



23.51455واحد6.553.54.537.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاردينا هانى سمير ولسن17271

20151096.515.51070.51255نظاميبرطباط االعداديهمغاغةازهار احمد السيد على17272

3529.51514142818125.51755نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاستشهاد فتحى امير خلف17273

38.5271615142919.51301865.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاسراء اشرف جمعه حسن17274

3425171411.525.517.5119195.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاسراء ايمن محمد محمد17275

32.516.518.51110.521.519.5108.5195.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاسراء خالد رجب على17276

39.53019.515153020139197.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاسراء عبدالعظيم صابر حسن17277

21.515137.57.51511.5761855نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاسماء احمد ابراهيم ديهوم17278

2715107.57.51511.578.5165.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاسماء احمد محمد احمد17279

33.5151010.57.5181490.51655نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاسماء جابر محمد شحاته17280

28.51513.510.5818.51994.51865نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاسماء سالم محمد صابر17281

23.5151097.516.51176175.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاسماء سليمان احمد السيد17282

29.515107.57.5151079.5106.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاسماء على محمد علي17283

57.547.5310.53.530.51165نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاسماء محمود على عبدالجواد17284

865.57.53.5112.5331355.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاقبال اشرف محمد احمد17285

8.5758.53.5124.537125.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاماره مكرم عبدالوهاب محمد17286

2015107.57.5151070145.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةامانى رافت خذاعى عبداللطيف17287

321516.513.58.52217102.51556.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةامتثال محمود احمد على17288

3124.515.51311.524.517.51131755نظاميبرطباط االعداديهمغاغةامل عبدالصمد عبدالعزيز عبدالصمد17289

26151087.515.51076.51755نظاميبرطباط االعداديهمغاغةامل محمد محمد عبداللطيف17290

37201514.51327.516.5116146.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةامل نصرالدين عبدالستار محمد17291

392919.51514.529.519.5136.51665نظاميبرطباط االعداديهمغاغةامنيه عادل السيد عبداللطيف17292

5.576.53361.526.51475نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاميره خميس محمد محمد17293

148.56.53.547.5238.5135.52نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاميره رشدى عبدالسميع عبدالرحيم17294

3315168.51018.51597.51965نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاميره شلبى جمعه شلبي17295

1.57.5104.53.583301055نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاميره عبدالجواد محمد عبدالعليم17296

21.5115.55نصف4.555.53.52.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاميره كارم محمد ابراهيم17297

3615158.5917.513.5971765نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاميره محمد ابراهيم عبدالسالم17298

2015107.57.51510701855نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاميره محمد محمود محمد17299

2015117.57.5151071206.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةانجى صفوت نادى ابراهيم17300

2915137.57.5151082198.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةانجى نصر هللا عياد ابراهيم17301

2815107.57.51510781485نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايات محمد كامل عبدالجواد17302

715105.55.5112451075نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايمان السيد عبدالجواد خليفه17303

21.515157.57.5151076.587.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايمان باهر احمد نجيب17304

28.5255واحد10.554.552.57.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايمان حسن محمد علي17305



201511.57.57.5151071.5157.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايمان حسن مصطفى عبدالعظيم17306

2315107.57.5151073127.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايمان رجب كامل على17307

23107.55.5واحد3.547.5غ7.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايمان محمد كامل ابراهيم17308

33.51516.57.57.51512.592.51985.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايمان محمود عبدالشواف عبدالوهاب17309

21675.5510.5549.5117.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايمان هانى فرغلى السيد17310

105104.537.53.536985نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه احمد عبدالعظيم احمد17311

311511.57.57.5151385.51275نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه احمد عيد محمد17312

221511.57.57.51510.5741055نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه جمال جابر عبدهللا17313

2415107.57.5151074775نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه جمعه شلبى محمد17314

38.52618.513.511.52515123157.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه حجاج محمد بكر17315

5.566.55813334565نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه حسن عبدالشواف عبدالوهاب17316

1341048122.541.5665.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه حسن محمد على17317

3315107.59.51710.585.51875.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه رضا محمد عبده17318

2015107.5815.51070.51475نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه رضا منيسى عبدالجواد17319

30.515117.5815.51082137.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه سالم حسن عبدالعظيم17320

261510.57.59.51710.579775نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه شحاته محمد عبداللطيف17321

28.515117.57.5151079.51386.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه شوقت عبدالحميد ابوفاخره17322

1156.55.5510.5104375.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه عبدالجواد محمد عبدالجواد17323

26.515107.57.5151076.5157.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه على السيد علي17324

38.51516.51111.522.517.51101776نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه عماد احمد السيد17325

41525.54.51023396.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه عيد ابوغنيمه حسن17326

9.584.548122.536.5117.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه فايز محمد عبدالعظيم17327

38.51613.58.51018.515.5102177.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه فتحى فوزى السيد17328

15.5655.57.5131049.557.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه محمد جالل السيد17329

1163.55.58.5141044.566.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه نادى قطب السيد17330

2315106.58.5151073875نظاميبرطباط االعداديهمغاغةايه نصر رجب محمد17331

9.56647.511.5104377.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةبركه احمد محمد محمد17332

10.56104.57.512240.586.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةبسمه ابراهيم حموده ابراهيم17333

281517.56.58.5151085.51265نظاميبرطباط االعداديهمغاغةبسمه السيد محمد عبدالرازق17334

11.561057.512.544465.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةبسمه ربيع بدر محمد17335

36.51516.59101915.5102.5145.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةبطه عمر سليمان كيالنى17336

3115168.58.5171392126.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةتحيه عايد محمد علي17337

8.53113.5811.51044105.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةتحيه كارم جمال عبدالجواد17338

201512.57.57.5151072.5117.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةجهاد محمد عدلى مصطفى17339

271518119.520.514.5951075نظاميبرطباط االعداديهمغاغةحميده عبدهللا خضر عبدالرازق17340



39.51517.512.511.524141101785.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةحنان جمال احمد جاد17341

36151710.59.520141021185.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةحنان رمضان عبداللطيف محمد17342

27.515189.510.52012.593176.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةحنان شعبان السيد علي17343

31.51517.5109.519.51396.51185.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةداليا احمد السيد احمد17344

35.51519.598.517.51299.51685.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةدعاء اشرف محمد على17345

341517.512.51224.516.5107.51566نظاميبرطباط االعداديهمغاغةدعاء عمر حسنى حسن17346

4511.57.5916.5441105.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةدعاء محمد عبدالحميد عبدالوهاب17347

2015106.58.51510701585.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةدميانه سمير فهيم وهبه17348

14.55107.58.516348.51165نظاميبرطباط االعداديهمغاغةراندا عبدالنعيم محمد حسن17349

36.515181310.523.5171101785نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرانيا جمال هارون عبداللطيف17350

201514.57.57.5151074.5665.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرانيا حجاج عبدالمنعم عيد17351

86127.57.5154.545.5965.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرانيا رمضان جالل السيد17352

6.561067.513.55.541.565.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرانيا شعبان دياب عبدالسالم17353

2315107.57.5151073115.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرانيا عبدالعظيم محمود عثمان17354

26.51516128201592.51655.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرانيا عماد احمد بدوى17355

38161814.51428.519119.5166.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرانيا فتحى محمد محمد17356

20151178151071125.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرانيا محمد جابر مصطفى17357

28.515181282012.5941275.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةراويه عمر محمد ابراهيم17358

30.5151913.510.52415.51041365نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرباب رضا بدر عبدالوارث17359

241515.599.518.513.586.5117.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرحاب رزق احمد محمد17360

291620107.517.513.596155.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرحاب محمد محمد محمد17361

21.51516.5108.518.51485.5105.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرشا جبالى احمد حسن17362

28.5456.5صفر54105.549.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرضا جمعه حسن على17363

331514108.518.51191.51065نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرفيده محمود عبدالوهاب على17364

38.52819.514.514.52918.5133.51676نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرنا جمعه عزيز محمد17365

30161697.516.51391.51575.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةزهراء راضى عبدالعزيز احمد17366

201513.58.57.5161074.51275.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةزينب عبدالناصر مصطفى جمال17367

38.525201412.526.519.5129.5187.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةزينب عيد فتحى محمد17368

4030201413.527.518.5136187.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةساره احمد عيد السيد17369

6.57.54.5123261255.5واحد3.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةساره رياض حرز رزق هللا17370

25.51510.58.57.51610771065نظاميبرطباط االعداديهمغاغةسالمه رضا رجب على17371

33.545.55واحد92125.549.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةسعاد جمال صالح عبدالعظيم17372

33.529201392216.51211365.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةسلمى محمد مكارم عبداللطيف17373

201517.596151077.5136.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةسلوى اشرف محمد ابوزيد17374

8.584.555102.533.567.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةسمر ذكى جابر محمد17375



12.5757.55.5132.54087.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةسمر فريد عبدالستار حسن17376

19755.538.51049.5126.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةسناء احمد حسن عبدالوهاب17377

33.51510105.515.514.588.5167.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةسونيا عبدالنبى يوسف عبدالنبى17378

291510981713.584.5106.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشاهندا رجب سعودى حسن17379

38282015153019.5135.51465.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشاهندا محمد مندى عبدالحميد17380

1476.54.548.51147136.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشاهيناز وائل محمد احمد17381

2215107.57.5151072136.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشروق عبدالعظيم عدوى عبداللطيف17382

2815127.57.5151080136.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشهد احمد ابراهيم عبدالجواد17383

361510117.518.512.592166.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشهد حسان احمد محمد17384

34.515137.57.51512.590176.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشهد رمضان صبحى احمد17385

2915107.57.51513.582.5106.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشهد سالمه رجب محمد17386

29.515107.58.5161181.5105.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشهد عاطف محمد سيد17387

36.515127.57.51512.591157.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشهد عبدالجواد رمضان عبدالحميد17388

34.51512.51081813.593.5147.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشهد عمر على ابراهيم17389

6.56107.5411.5539475نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشيرين سالمه محمد عبدالنبي17390

23.515109.55.5151073.5127.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشيماء رجب عزيز رجب17391

5.5364593.52796.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشيماء صالح زكى عبدالوهاب17392

39171011.514.526141061976نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشيماء عبدالجواد السيد عبدالجواد17393

3015117.57.5151081167.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشيماء عزت شحاته شلقامي17394

381514.511122316.51071675.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشيماء عيد عالم امبارك17395

29.515149.57.51713.589167.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشيماء محمد سماح ابراهيم17396

403020151530201401978.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشيماء محمد عبداللطيف محمد17397

2015107.5916.51172.51076.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةصابرين عيد شرف احمد17398

3015127.58.5161083167.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةصفاء احمد محمود محمد17399

4.541053.58.5431666.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةصفاء عيد جابر عبدالعظيم17400

36.530201514.529.517.5133.51878.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةضحى رضا السيد عبدالوهاب17401

2.561054.59.523055.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعايده محمد عبدالجيد محمد17402

26151488.516.51081.5106.57.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبير خالد محمد شمردن17403

7.54104.54.594.53576.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعزه محمد عبداللطيف رشيد17404

8512.555101045.5756نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعزيزه محمد محمد ابوبكر17405

12.55125.549.51049106.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعلياء احمد عبداللطيف مصطفى17406

321518961513931575.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعلياء ايمن يوسف عبدالنبى17407

201511.587.515.510721275.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعلياء عالء يحيى عبدالرازق17408

30.515151081814.5931677نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعلياء عمر ابراهيم محمد17409

39302014.514.52919.5137.51776.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعيده فتحى يونس احمد17410



4.531043.57.53.528.5136.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةغاده عطيه حلمى سعد17411

34.51518.513112418.5110.5157.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةغاده محمد عمار محمد17412

125105.53.592381156نظاميبرطباط االعداديهمغاغةفاطمه احمد محمد مهنى17413

75106.539.54.5361256.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةفاطمه حسن محمد عبدالعظيم17414

11.5611.584.512.55.54786.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةفاطمه شعبان جابر عبداللطيف17415

261517.51292115.595117.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةفاطمه عبدالجواد محمد ابوغنيمه17416

25.515117.57.5151076.5107.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةفاطمه على ابراهيم احمد17417

3315187.5815.51091.5177.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةفاطمه محمود ذكى محمد17418

2415137.57.51510771276.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةفايزه عمر فاروق غيسى17419

25151287.515.51077.51575.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةفرحه نادى محمد على17420

30.51514.51214.526.51096.5176.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةفوزيه عبدالجواد محمد عبدع17421

29.51514.510.58.5191088167.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةقدريه محمد سيف السيد17422

2015159.57.51710771676.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةكرستين عزت صادق حنين17423

3729.52015153017.5134197.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةلبنى خيرى عبدالهادى السيد17424

382018.513.51124.514.5115.5197.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةلبنى محمود جابر ابوشوك17425

2015167.5916.51077.5157.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةلمياء محمد صابر على17426

37231611.5920.511107.51886.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةلوال خالد وديع عبدالعظيم17427

241514.59.57.5171080.5187.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةليلى سعد احمد عبداللطيف17428

201516.59.57.51710.5791476.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةليلى محمد يوسف ابراهيم17429

35151697.516.51092.51777.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمرفت ربيع ابوغنيمه ابراهيم17430

37.516181081814103.51777نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمروه احمد احمدالشافعى محمد17431

382917.512.512.52514.5124207.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمروه سالمه احمد محمد17432

39201812.51325.514.5117167.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمروه محمد صابر حسن17433

23.51514.57.57.5151078167.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمريان ناجح شحاته وهبه17434

321513.59.59.5191392.51676.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمريم جابر منير عبدالمالك17435

30151710.5919.51091.5177.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمريم سامى رسيم ياسين17436

261511.57.57.5151077.5146.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمريم مصطفى محمد ابراهيم17437

35.51517.58.59.5181399117.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمنال عالء محمود احمد17438

36.51518.5109.519.512.51021976.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمنه لملوم سيف لملوم17439

11.56117.57.515245.5105.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمنه مهيدى فتحى احمد17440

5711.54.57.5123.5391065.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمنه نادى كامل موسى17441

20151387.515.51073.5126.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمنى زكى احمد عبداللطيف17442

33.51714.51292112.598.51987نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمها جابر حافظ عبدالوهاب17443

311510.510.510.5211289.51486.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمها مراد عبدالعظيم عبدالوهاب17444

3415169.5918.51093.5157.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةناديه محمد ابراهيم محمد17445



2615117.57.51510771476نظاميبرطباط االعداديهمغاغةناديه ناجى محمود عبدالجواد17446

29.51514.588.516.51085.5177.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنانسى طلعت شحاته ميخائيل17447

201513.57.57.5151073.5117.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنانسى محمود عبدالمول صفى الدين17448

371515.511122314104.51985.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنانسى معاذ امين السيد17449

201512.57.512.5201077.5786.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنجالء فتحى ابراهيم محمد17450

38.528201110.521.518.5126.51886نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنجالء محمد شربينى محمد17451

21.5151197.516.510741587نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنرمين حجاج محمد عيسى17452

393020151530201391967نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنرمين محمد محمد عبدالعليم17453

2815108.57.51610791186.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنسمه شعبان جمال علي17454

5447.55.513228955.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنعمه ناجح محمود محمد17455

2415107.57.51510741586.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنعيمه فوزى حسين محمد17456

5.5434.57.512226.51755.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنعيمه وحيد فؤاد عبدالمالك17457

371086.5واحد6.5410.57.57.515نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنهى انور بكرى عبدالرازق17458

3627201413.527.517.5128157.57.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنورا احمد عيد محمد17459

856.57.5512.51.533.5977نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنورا عبدالجواد محمد عبدالعليم17460

3615168.57.51610931376نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنورا مجدى صابر محمد17461

4.543.54.548.52.52356.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنورا ناجح صدقى احمد17462

21.515107.57.5151071.5107.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنورهان السيد فايد محمد17463

2015107.57.51510701077نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنورهان جمال شحاته عبدالجواد17464

5.535.54.548.5325.5677نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنورهان رجب محمد عبدالجواد17465

34.51515.57.57.51510.590.51986.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنورهان عبدالناصر رشدى حسن17466

137643.57.5437.587.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنورهان عبدالنبى محمد عبدالنبى17467

35.52119.510.5919.512.51081876.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنورهان كمال عبدالعظيم احمد17468

35.525201314.527.5201281477نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنورهان محمد زكى شلقامى17469

18565.54.51034287.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنورهان محمد عبدالسالم عبدالحميد17470

965.57.54.5121.534486نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنيفين ربيع محمد احمد17471

2015117.57.51510711786.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنيفين ماهر شحاته حبيب17472

2915157.57.51511.585.51187نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهاجر احمد محمود احمد17473

5.55104.55.5102.533105.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهاجر السيد رشدى بدر17474

21.556.55.55.5112.546.5145.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهاجر خالد نجيب عبدالحليم17475

1055.55491.5311185.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهاجر عبدالمعطى عبدالعظيم ابراهيم17476

351517.51011.521.519108177.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهاجر عمر هالل عبدالعظيم17477

40302015153019.5139.5177.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهاجر محمد حسن عباس17478

331519.5138211098.5167.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهاجر يسرى عيد احمد17479

3625191513.528.519.51281977.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهاله فتحى حسن اسماعيل17480



2015107.57.5151070117.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهايدى عيد على عبدالعظيم17481

20.515107.57.5151070.5127.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهايدى نصر نادى رياض17482

1871054.59.5549.51165.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهبه راضى ابوشوك جاد17483

20.54105.55.511348.51175نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهبه شعبان يوسف محمد17484

37.5271812102217121.5167.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهبه نادى فكرى مقار17485

1364.5549335.557.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهبه يوسف عبداللطيف حافظ17486

3115177.57.51510881876نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهدى فتحى كامل على17487

311712107.517.511.589187.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهدى محمد عبدالهادى السيد17488

30.51517.51312.525.516.51051576.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهدير تايب رمضان احمد17489

9.55127.5512.53.542.51286.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهدير عاطف محمود عباس17490

361518.58.58.5171197.5186.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهدير محمد عبدالغنى عبدالسالم17491

2515189.55.5151184187.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهنيه احمد عبدالشواف عبدالوهاب17492

37.5302015153019.51371986.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةوئام احمد عبدالعظيم مبروك17493

38262012.57.520191231976.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةوفاء حجازى عبداللطيف محمد17494

85107.57.5151.539.5116.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةوفاء رمضان محمد عبدالعظيم17495

8.5612.57.54.51210491176.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةوفاء قبيل عبداللطيف عبدالجواد17496

36.526201513.528.5171281978نظاميبرطباط االعداديهمغاغةوفاء مندى كامل عوض17497

201514.587.515.510751175.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةوفاء نادى محمد عثمان17498

32.51518.51192015.5101.51676نظاميبرطباط االعداديهمغاغةوفقيه صبرى احمد محمد17499

382218.513132613117.5177.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةوالء عياط محمد احمد17500

2015108.57.51610711857نظاميبرطباط االعداديهمغاغةوالء محمد ابوغنيمه عبدالجواد17501

33.522.514.5108.518.514.5103.51777.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةوالء محمد محمد محمد17502

301714127.519.511.592186.57.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةياسمين ابراهيم محمد محمد17503

5.52.58233156.55صفر815نظاميبرطباط االعداديهمغاغةياسمين احمد صالح عبدالعظيم17504

2216.5109.57.5171075.5166.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةياسمين اشرف ابراهيم محمد17505

23.515109.55.5151073.5167.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةياسمين رضا عبدالحميد محمد17506

362315.51313.526.517.5118.5177.57.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةياسمين كارم بكرى عبدالرازق17507

36.520.514.51413.527.515.5114.5177.57.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةياسمين كرامات محمد غانم17508

2016.51097.516.51073147.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةياسمين محمد عبدالعظيم محمد17509

8.51566410443.5146.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةياسمين محمد فتحى محمد17510

2015.51097.516.51072146.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةابانوب ظريف ابراهيم عبدالمالك17511

201510107.517.51072.5176.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةابرام نصر ابراهيم عبدالمالك17512

4028.519.51514.529.520137.5146.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةابراهيم السيد عبدالعظيم احمد17513

3319.516.512.5921.516106.5166.57.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةابراهيم ربيع عبداللطيف ابراهيم17514

20181087.515.51073.5146.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةابراهيم عبدالسالم عبدالغنى عبدالسالم17515



2015107.57.51510701657نظاميبرطباط االعداديهمغاغةابوبكر وفقى احمد عبداللطيف17516

9152.561.57.51.535.5141.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد ابراهيم قاسم عبدالجواد17517

2015108.57.51610711457نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد احمد محمد محمد17518

32.51714.510.5818.512.5951777.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد اسماعيل جابر محمد17519

321516108.518.512.5941777.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد اشرف احمد اسماعيل17520

2016.51197.516.510741677.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد بحيرى احمد عبدالعظيم17521

2015107.57.5151070145.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد بديع فاروق ابراهيم17522

9.5154.54.57.5123441467نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد جابر فكرى محمد17523

3927107.58.51616.5108.5186.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد جمال محمد فتحى محمد17524

7.5154.54.57.5123.542.51467نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد جمعه على حسانين17525

201711.569151073.51577نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد حسن عبدالعظيم حسن17526

37.521.518.51413.527.519.5124.5197.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد حسن محمد حسن17527

3719.514.510.57.51813.5102.5187.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد ذكى محمود على17528

2516.514.587.515.51283.51467نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد رجب رمضان احمد17529

2617.51599181591.51867نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد رجب عبدالمنعم عيد17530

2017105.59.51510721557نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد رضا محمد متولى17531

2015.5106.58.5151070.51566نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد رمضان دياب محمد17532

2015.5107.57.5151070.5155.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد سامى عبدالعظيم السيد17533

91544.57.5123.543.5166.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد سليمان احمد عبدالعظيم17534

3215.511.587.515.51084.51857.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد سيف احمد عبدالعليم17535

2015106.58.51510701556نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد صبحى عبدالقادر عبدالحميد17536

39.53019.513.51124.519.51331777نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد صالح عبدالسالم احمد17537

20211087.515.51076.51677نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد عاشور محمد ابوغنيمه17538

2017107.57.51510721466نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد عبداللطيف نابليون عبداللطيف17539

2016107.57.51510711457نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد عبدالوهاب رمضان ابوغنيمه17540

2017.5107.57.5151072.5146.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد عزت فؤاد ابراهيم17541

341467واحد4151.557.512.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد عالء فتحى محمد17542

201512.57.57.5151173.51655.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد عماد احمد السيد17543

30.519.5198.58.5171197187.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد عمر احمد جاد17544

35.5191912112313.5110197.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد فتحى محمود احمد17545

7.5152.537.510.52.538146.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد كارم محمد ابراهيم17546

2020135.59.51510781565.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد محمد جابر صفى الدين17547

36.519179112018.5111196.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد محمد حسن احمد17548

40302015142920139197.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد محمد عبدالحافظ عبداللطيف17549

20.517107.57.5151072.51675.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد محمد عبدهللا محمد17550



2015.5107.57.5151070.51456.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد محمد عبدالمنعم ابراهيم17551

201616.57.57.5151077.51555.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد محمد محمد عبدالباقى17552

3121187.57.5151095185.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد محمد مصطفى احمد17553

34.519.517.511102118110.5185.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد محمود احمد السيد17554

2415.515.56.58.51510801655.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد محمود احمد محمد17555

26.516.5178.56.5151085175.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد محمود محمد عبدالوهاب17556

24.519.514.57.57.5151083.51755نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد مندى احمد محمد17557

39.529.519.513.51427.5191351855نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاحمد نادى ثروت احمد17558

201712.57.57.5151074.51555نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاسامه عبدالناصر غريانى السيد17559

3929.52015153018.51372056نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاسامه عبدالناصر محمد عبدالحميد17560

46.51455واحد10.515105.54.510نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاسحق مينا عزيز عبدالمالك17561

441455صفر916104.54.59نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاسالم احمد اسماعيل محمد17562

34.51818.59.57.5171098205.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاسالم جمال عبدهللا علي17563

715.5107.5411.53.547.51567نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاسالم على السيد علي17564

30.5161187.515.51588185.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاسالم محمد على حسين17565

2015127.57.5151072165.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةاكرم عماد كمال نصر17566

3927.51914.51327.520133175.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةالسيد ابراهيم السيد السيد17567

38.5261914.51327.519.5130.5185.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةالعمده ماهر رجب على17568

2017.5117.57.5151073.51757نظاميبرطباط االعداديهمغاغةبالل محمد حسنى احمد17569

34142.55.5نصف5156.5437نظاميبرطباط االعداديهمغاغةبهاء سلطان احمد كاشف17570

6.51510.57.5310.52.5451657نظاميبرطباط االعداديهمغاغةبيتر فارس فايز حبيب17571

2017107.57.51510721757نظاميبرطباط االعداديهمغاغةبيشوى خيرى جرجس عبدالسيد17572

2015.5107.57.5151070.51556.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةتامر احمد سعد السيد17573

2416.51187.515.510771556.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةجمعه عطيه محمد محمد17574

31.52218.51211.523.515.5111185.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةحازم احمد عيد احمد17575

2019.513.59.57.5171080185.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةحازم عبدالجواد نصار احمد17576

2016.5117.57.5151072.51857نظاميبرطباط االعداديهمغاغةحازم كارم صادق احمد17577

2015117.57.51510711457نظاميبرطباط االعداديهمغاغةحجاج خلف احمد عبدالعظيم17578

915107.5310.51.5461455نظاميبرطباط االعداديهمغاغةحسام جمال عمر عبداللطيف17579

1.51510.55.538.5439.51456.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةحسام راضى جبالى عبدالغنى17580

2016.5107.57.5151071.51457نظاميبرطباط االعداديهمغاغةحسام شملول احمد محمد17581

37221913.514.528161221867نظاميبرطباط االعداديهمغاغةحسن رضا حسن عباس17582

201714.57.57.51513.5801857نظاميبرطباط االعداديهمغاغةحسن عبدالهادى كامل عوض17583

3816.51810.57.51812.51031757نظاميبرطباط االعداديهمغاغةحسن هشام حسن عبدالحكم17584

20181198.517.51076.5155.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةحسنى فتحى كامل احمد17585



2021128.5816.51079.5186.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةحمدى نوح محمد مرسى17586

403018.51514.529.518.5136.5186.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةخيرى هانى عماد عبداللطيف17587

2015.51199181074.51556نظاميبرطباط االعداديهمغاغةديفيد صفوت كمال ثابت17588

2016.514910191079.51466نظاميبرطباط االعداديهمغاغةديفيد عصام جمال ظريف17589

491556نصف7151097.516.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرجب عبدالدائم ابوغنيمه مصطفى17590

2015108.58.5171072175.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرضا احمد محمد عبده17591

20191110.57.5181078165.57نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرضا جمال عبدالوهاب محمد17592

23.51715.512.510.5231089185.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرضا رشدى محمد محمد17593

201913.510.57.5181080.51565.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرضا رمضان احمد محمد17594

2115151192010811556نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرضا عبدهللا عبدالغنى عبدالعظيم17595

242111109.519.51085.5175.58نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرضا عبدالمعز احمد عبدالمطلب17596

22.519151110211087.51857.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرضا محمد ابراهيم عبدالعظيم17597

2016.511.587.515.51073.51667نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرضا محمد ابوغنيمه حسن17598

2016101110.521.51077.5156.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرضا محمد رضا عبده17599

36.5301914.51529.519.5134.51877نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرمضان احمد رمضان احمد17600

35.5251313122512110.51875.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرمضان اشرف رمضان محمد17601

2018.51087.515.510741465نظاميبرطباط االعداديهمغاغةرمضان عادل فاروق احمد17602

46135.55واحد7.51557.51017.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةريان نادى شحاته ذكي17603

2017108111910761675.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةزياد عبدهللا عطيه عبدهللا17604

35.526199.514.52418122.51885نظاميبرطباط االعداديهمغاغةسالم عبدالجواد حسن ابراهيم17605

332419.5914.523.515.5115.51595نظاميبرطباط االعداديهمغاغةسراج الدين احمد صادق محمد17606

2016.5107.57.5151071.5135.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةسعيد محمد حسن على17607

2017.511.57.57.51512761365نظاميبرطباط االعداديهمغاغةسعيد مصطفى رفاعى محمد17608

2015137.51118.513.580156.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةسليمان عمر سليمان كيالنى17609

2016.510891710.574166.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشادى سامح نصحى شفيق17610

2016107.51118.513.578137.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشادى شعبان محمد عبدالعظيم17611

28.520117.5916.515.591.5158.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشريف راقى محمود عبدالعظيم17612

27.520108.51018.514.590.51675نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشعبان احمد على احمد17613

2018.5107.5916.513.578.5116.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةشعبان عاشور شحاته عبدالجواد17614

34.52115.511.51223.517111.51495نظاميبرطباط االعداديهمغاغةصابر سامى رمضان عبدالعليم17615

2018.510881610.575108.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةصموئيل ممدوح شحاته حبيب17616

2015107.58.5161071156.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةضياء محمد موسى محمد17617

2018.5107.510.5181076.51255نظاميبرطباط االعداديهمغاغةطارق عبدالنبى محمد عبدالنبى17618

5.51544.559.510441363نظاميبرطباط االعداديهمغاغةطارق محمد حسن محمد17619

322018.510.51424.517.5112.51595نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعادل احمد كامل محمد17620



2015.512.58.51119.51683.51275نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعاصم خميس سيف على17621

382720151530191341895نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالجواد ربيع عبدالجواد محمد17622

2018108.5816.51074.51085نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالرحمن احمد حافظ عبدالمقصود17623

34.527.519121527191271895نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالرحمن احمد عبدالوهاب ابراهيم17624

33.52316.511.51324.515112.5196.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالرحمن رضا محمد عثمان17625

3116147.59.51710.588.51796نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالرحمن رمضان كامل عبدالطيف17626

7.516.55.545.59.5241884نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالرحمن عدوى عبداللطيف عبدالوهاب17627

2015107.57.51510701285نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالرحمن عالء رمضان محمد17628

11.515.56.545.59.5245883.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالرحمن عمر فاروق احمد17629

2016.5107.57.5151071.51085نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالرحمن فتحى كامل علي17630

2017.5107.57.5151072.51465نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالرحمن لطفى محمد السيد17631

3829207.511.51915.5121.51686نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد احمد ابراهيم17632

28.51716.57.510.51813.593.51585نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد بهلول ابراهيم17633

34.5251714.51327.5161201675نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد صالح محمد17634

2020107.57.51510751775نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد عبدالعظيم عبدالعليم17635

39.5302015153020139.51786.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد محمد احمد17636

2018.5107.57.5151073.5866نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد محمد عبدالجواد17637

2020.5107.57.5151075.5135.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمود محمد محمد17638

2018157.57.51510781485نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالرحمن ناجى محمد عبدالرازق17639

716.511.52.557.5547.5165.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالعظيم جمعه خضر عبدالرزاق17640

2021188.51018.512.5901875نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبداللطيف عبدالوهاب رضوان عبداللطيف17641

36301914.514.52918.5132.51995نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدهللا خالد احمد عباس17642

2015107.57.51510701065نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدهللا صالح شحاته محمد17643

2.5155.533.56.5231.5662.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدهللا عبدالجواد عبدهللا عبدالوهاب17644

32.518138.57.5161291.51785نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالمجيد شعبان احمد السيد17645

2.515107.57.515446.51263نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالوهاب ربيع شحاته احمد17646

2016.5107.57.5151071.5116.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالوهاب رزق عبدالوهاب عبداللطيف17647

35.515167.5815.514961885نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعبدالوهاب طارق عبدالوهاب عبدالنبي17648

8.51557.57.5153.547853.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعزيز السيد متولى احمد17649

2015107.57.51510701075نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعزيز محمد عزيز عباس17650

3820191414.528.516121.5198.59نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعالء السيد البدوى فتحى محمود17651

36.520.515.51314.527.5181181875نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعلى صبرى السيد حسن17652

22.517.51211.511.52311.586.51655نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعلى محمد عبداللطيف احمد17653

2015.5108.57.5161071.5136.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعلى محمد على حافظ17654

27963صفر215.51.5448نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعماد رضا دياب عبدالسالم17655



22.516.510.597.516.51076166.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعمر ذكى عمر عبداللطيف17656

2015.510.51081810741775نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعمر عيد فؤاد حسن17657

201510981710721675نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعمرو احمد محمد عبداللطيف17658

2015108.5816.51071.51275نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعمرو خالد عبدالمغنى احمد17659

2015.5107.57.5151070.51075نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعياد اشرف عياد يوسف17660

20151087.515.51070.51575نظاميبرطباط االعداديهمغاغةعيد ذكى محمد السيد17661

2015108.57.51610711475نظاميبرطباط االعداديهمغاغةفؤاد عيد فؤاد احمد17662

2015109.57.51710.572.51775نظاميبرطباط االعداديهمغاغةفارس محمود محمد طلب17663

3218.515.513132613.5105.51975نظاميبرطباط االعداديهمغاغةفاروق مصطفى محمد فاروق17664

2017.512.5981712.579.51575نظاميبرطباط االعداديهمغاغةفتحى عمار فتحى محمد17665

332017.511.51021.515.5107.51055نظاميبرطباط االعداديهمغاغةكاظم حسن يونس ابراهيم17666

36.518.517.512142618116.5156.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةكامل احمد كامل عبدالحكيم17667

6.5153.57.57.5153.543.5953نظاميبرطباط االعداديهمغاغةكامل حسنى كامل احمد17668

2015109.57.51714761455نظاميبرطباط االعداديهمغاغةكامل عبدالهادى كامل عوض17669

2015.510.5108.518.51377.51555نظاميبرطباط االعداديهمغاغةكريم ابراهيم محمد محمد17670

3315.517.511.57.519181031875نظاميبرطباط االعداديهمغاغةكريم محمد محمد احمد17671

3121.517.51210.522.517.51101775نظاميبرطباط االعداديهمغاغةكمال فؤاد عيسى محمد17672

2017.510881611.5751355نظاميبرطباط االعداديهمغاغةكيرلس توما عزيز عبدالمالك17673

2017.51097.516.510741375.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةكيرلس ناجح مسعد حبيب17674

2016.5109.57.5171073.5145.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد ابوالحسن محمد حسانين17675

2017.5141110.521.511.584.51555نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد احمد جابر احمد17676

3625.519.5141529181281875.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد احمد حسن مصطفي17677

2016.510117.518.510751475نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد احمد حمدى محمد17678

32.518.517107.517.51297.51775نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد احمد محمود احمد17679

34.519.517.513.51124.519.5115.52076نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد الجمل محمد على17680

3329.51914.51428.5191291975نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد السيد عبدالعزيز عبدالرازق17681

3.5155.58.57.5162421263نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد السيد عيد السيد17682

2018.513.51192010821455نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد انور السيد ابراهيم17683

2017.510108.518.510761755نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد ايمن محمود عبدالوهاب17684

20151297.516.51275.51375نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد جابر ابراهيم عبدالسالم17685

281612.5107.517.514.588.51675نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد جمال حسين عبدالوهاب17686

332114.513152818114.51975نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد حسن السيد حسن17687

34.525.512.51113.524.514.5111.51955.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد حسن محمد محمد17688

5.5155117.518.52461165نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد خالد رجب علي17689

2017.510.510.57.5181076185.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد ربيع محمد السيد17690



2015107.57.51510701265نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد رضا خلف هللا عبدالجواد17691

2016.5107.57.5151576.5176.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد رمضان جبر احمد17692

5152.57.54.5121.53685.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد رمضان عوض عوض سيد17693

2216107.57.51510731275نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد سامى عباس محمد17694

20151011.57.51910741265نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد سعيد رجب احمد17695

20151087.515.51070.51365نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد شعبان احمد على17696

29.517.511107.517.51186.51876نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد شعبان عبدالعظيم شحاته17697

3154.57.52.510335.5972.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد شعبان على حسانين17698

391365نصف8153.57.54.512نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد صالح محمد على17699

2015107.57.5151070186.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد صالح محمد محمد17700

201511.57.5916.51073145.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد ضاحى محمد ابوزيد17701

4.57.510391210441255.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد عادل عيد ابراهيم17702

361519991816.5104.5175.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد عبداللطيف عبدالعظيم ابراهيم17703

26.51512.59.57.51715861665نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد عبدهللا عبدالحكيم عبدالعظيم17704

3.58103.57.5111.534175.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد عبدالمعطى عبدالعظيم ابراهيم17705

351655واحد55.511.54.57.512نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد عالء نادى نافع17706

26.517.51811.58.52010921656نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد عماد رضوان عبداللطيف17707

38.5222012.51325.511.5117.51965نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد عمر عبدالوهاب محمد17708

38.5282014.513.52818.5133187.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد عمرو محمد عبدالجواد17709

3518.51912.51426.510109196.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد فتحى صادق عبداللطيف17710

481037.510.52.5351355نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد فراج محمد فراج17711

121543.57.5112.544.5165.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد كمال محمد عبدالجواد17712

42145.55نصف11.5810.547.511.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد محمد ابوزوبع محمد17713

2515107.5815.51075.51655نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد محمد صابر حسين17714

35.5166.55نصف4.5810.54.57.512نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد محمد صادق محمد17715

35.519.5199.51423.512109.51575نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد محمود السيد عبداللطيف17716

221512.55.51116.510761565نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد مصطفى محمد عيد17717

311055واحد76.5547.511.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد معوض ابراهيم احمد17718

10.59104.57.5121.5431575.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد مندى نصار احمد17719

3822.52013.514.52815.51241885.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد منير عبدالوهاب محمد17720

37.51255.5نصف77.5104.5812.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد وائل محمد عبدالعليم17721

43.5156.55.5نصف12.56.5105.58.514نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمود احمد كامل محمد17722

3415197.59.51711.596.5175.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمود اشرف عبدالمعز احمد17723

35.52719.5141529171281856.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمود الحسينى احمد ابراهيم17724

2015108.57.5165661455.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحيى مالزم محمد عبدالجيد17725



2015107.510.5181073186.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمرقس رضا مرقس مسعود17726

5154.57.57.5151049.5145.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمصطفى احمد عبدالحميد حسن17727

35.51514.511.51122.517104.51866نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمصطفى اشرف رمضان محمد17728

22.515107.57.5151072.51665نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمصطفى ايمن مصطفى احمد17729

6.5957.57.5151045.5155.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمصطفى حسن جابر محمد17730

2015107.57.5151979115.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمصطفى خالد ابوغنيمه ابراهيم17731

4025.51713.511.52510117.5165.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمصطفى رجب احمد محمد17732

1.5737.57.515329.5955نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمصطفى شعبان على حسانين17733

33151011.58.52013912065نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمصطفى عثمان محمد عثمان17734

2015107.57.5151070145.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمصطفى كامل احمد محمد17735

3515137.58.51612911765نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمصطفى كامل صادق عبدالطيف17736

40302014.51529.519.51391978نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمصطفى محمد عزيز عبدالعظيم17737

28151112.59.5221187176.56.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمصطفى محمود عبدهللا محمد17738

4.58.553.54.581.527.5135.56نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمصطفى نادى جميل عباس17739

23.515107.57.5151073.51766نظاميبرطباط االعداديهمغاغةميالد منير نصر لبيب17740

2015107.5815.51070.5176.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمينا نجيب شحاته ابراهيم17741

2015107.5815.51070.5166.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنادى صبحى محمد محمد17742

71537.57.515444176.55نظاميبرطباط االعداديهمغاغةنبيل محمد نبيل محمد17743

993.57.57.5151.5381465.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهانى ايمن عبدهللا محمد17744

9.58103.57.511240.51656.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهانى سعد فانوس فرج17745

6.56.5107.57.51510481365نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهالل عبدالحكيم عبدالغفار سليمان17746

3115127.511.51910871766نظاميبرطباط االعداديهمغاغةهيثم ناجى السيد عبدالجواد17747

2515107.57.51511761757نظاميبرطباط االعداديهمغاغةوليد رجب على احمد17748

85107.57.515240155.55.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةياسر رمضان سباق عبدالرسول17749

6.55107.57.5153.5401356.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةيحى حافظ نابليون عبداللطيف17750

39.5302015153020139.51878.5نظاميبرطباط االعداديهمغاغةيوسف مجدى رضوان عبداللطيف17751

32.527.518.51214.526.5181231676نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةابتهال السيد عبدالجواد فرج17752

5.57.544594.530.51455نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةابتهال عوده عبدالستار جبريل17753

26.515177.5815.511851765نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةاسراء ناجى مصطفى بدران17754

33.519158.57.5161295.5177.56نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةاسماء صالح عبدالحليم عبدالغنى17755

2915157.57.51513.587.51776نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةاسماء عمر عبدالقادر عبدالغنى17756

3624.516.510.51121.513111.5177.56نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةاالء عبدهللا شالبى عبدالقوى17757

1185.535.58.510431556نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةالفت ابراهيم مصطفى بدران17758

2015117.57.5151071125.56نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةالفت نعاس محمد عيسى17759

2015107.57.5151070176.55نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةامانى مصباح معوض عوض17760



2015107.57.5151070165.55.5نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةامانى مصطفى يونس عبداللطيف17761

218102352.546.5135.56نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةامل عبدهللا صابر عموش17762

24.51513.57.57.51510781656نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةاميره عوض سالم موسى17763

3015157.57.51510851866نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةانتصار عوض قاسم محمد17764

18610.547.511.53.549.51755نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةانجى جوده عبدالكريم عبدالسالم17765

2715147.57.5151081165.55نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةانجى مفتاح شرقاوى على17766

34.52318.58.51018.515.5110176.56نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةايمان حمدى عوض عبدهللا17767

2715147.57.51510811555.5نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةايمان نبيل عبدالجواد فرج17768

331516.57.5916.51192205.55نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةايناس عبدهللا عبدربه عبدالمولى17769

23.515107.57.5151073.51755نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةبسمه عبدالعزيز شحاته عبدالعزيز17770

34.51516.5981710.593.51775نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةبسمه فرج حمدى عوض17771

2415107.57.5151074175.56نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةتحيه سعد عطوه عبدالجواد17772

251515.57.57.5151080.5175.56نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةخديجه عديل رحيم جاكير17773

29.51516.57.57.51512881655نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةخلود خالد عبدالرازق موسى17774

38.5281813.51427.5161281755نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةخلود ناجح عبدالعظيم عبدالغنى17775

201510.57.57.5151070.51755نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةخيريه سعيد ماضى ماضى17776

1764.54.52.573.5381655نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةدعاء عيد نافع احمد17777

2015107.57.51510701456نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةرحاب السعدى راتب السعدى17778

39.528.51912.51527.519133.5176.56نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةرحمه حسن احمد عبدالمجيد17779

225.553471.541113.55.5نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةروضه محمود جوده محمد17780

12.5523.536.54.530.5655.5نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةسلوى السيد يونس السيد17781

47.5655واحد1215104.559.5نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةسهام صالح صالح مراجى17782

22.515107.57.5151072.51356نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةسهيله سالم مهدى ابراهيم17783

136.54.57.5512.5238.51156نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةشيماء الفولى محمد مراجي17784

22.58.533.547.51.543156.55نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةفاطمه جمعه كامل عبدالرسول17785

38.528.517.51514.529.519.5133.5175.56نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةمروه ايمن عبدالنبى عبدالحميد17786

33.515158.59.5181091.51956نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةمروه صافى عبدالرحمن دويب17787

3316.514107.517.513.594.51755نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةناديه مصطفى عوض محمد17788

36.521.513.597.516.515.5103.51655نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةندا السعدى سلطان بدران17789

35.519.5169.57.51714.5102.51756نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةندا فوزى متخطرى عبدالجيد17790

3721.512.5107.517.512.51011655نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةنورهان فرج عبدالحميد عوض17791

22.5151087.515.511.574.51255نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةهناء ضيف هللا عوض ابراهيم17792

25.515107.57.5151075.51255نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةورده ابراهيم سالم دويب17793

2615108.57.5161279165.56نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةوفاء عايد عطوه عبدالجواد17794

9.593.54.54.591.532.5955نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةوفاء فرج عبدالرازق ابراهيم17795



301513.5117.518.51188165.55نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةوفاء محمد سالم عثمان17796

29.515148.57.5161286.5176.56نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةيسرا عبدالقادر شالبى عبدالقوى17797

271515.597.516.510841766نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةيمنى سيد على عبدالمجيد17798

106.56.53.54.583341455.5نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةاحمد عبدالعال حسن ماضى17799

3116.515.57.57.515108865.56نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةاحمد عطيه عبدالعاطى عبدالقادر17800

2015107.57.51510701255نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةاحمد عمر عبدالسالم عبدالمجيد17801

2015107.57.5151070135.55نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةاسامه حسنى احمد عبدالمجيد17802

131554.559.5244.51055نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةاسالم ابراهيم مصطفى بدران17803

201510.57.57.5151070.5155.55نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةاسالم عبدالنبى عبدالسالم عبدالغفار17804

23.515107.57.5151073.51765نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةاسالم كارم رمضان منشاوى17805

22.515107.57.5151072.5175.55نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةاسالم محمد يونس عبدالكريم17806

1386.545.59.55421545نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةبشار عزمى عطيه حسب هللا17807

31.515147.57.5151388.51776نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةحسام مصطفى علوانى سالم17808

13.59104483.5441575نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةحسن ناجى حسن عبدالوهاب17809

28.51511.57.57.51511.581.51575نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةحماده قياتى يونس السيد17810

2015107.57.51510701165نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةحمدى مسعود عبدالمجيد فرج17811

2715127.57.51510791455نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةرمضان محمد عبدالسالم محمد17812

3222.5148.5816.515.5100.51875نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةسامح ايمن عبدالنبى عوض17813

2515107.57.51510751865نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةصالح جمعه عبدالمنعم عبدالكريم17814

2015107.58.51610711365نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةعبدالرحمن احمد عوض محمد17815

32.5171111122315.5991775نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةعبدالرحمن عادل عبدالحفيظ ابراهيم17816

741057.512.53.5371657نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةعبدالرحمن معوض شحاته محمد17817

2015107.57.51510701555نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةعبدهللا محمد بدران على17818

13151034.57.5247.5115.55نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةعالء صالح ابراهيم منشاوى17819

7.57.552.557.54.5321255نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةعالء صالح عبدالمنعم عبدالكريم17820

148105.55.511245123.55نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةعالء على معتمد سالم17821

2215107.57.5151072185.55نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةعلى احمد على ابراهيم17822

27.51812.57.59.5171085176.55.5نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةعمر على سالم على17823

271512.57.57.51511.581155.55.5نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةمؤمن احمد شلقامى عبدالغفار17824

118105.55.5115451256نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةمحمد احمد فايز محمد17825

15153.548.512.52481355نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةمحمد حسين محمد عثمان17826

2015107.5815.51070.51155نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةمحمد سالم حامد ابراهيم17827

201510.57.57.5151070.5165.55نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةمحمد سالم عبدالوهاب كيالنى17828

28.518118.5816.515891365نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةمحمد سيد عيد بحر17829

36.515.5159.510.52011.598.51856نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةمحمد شحاته جوده مراجى17830



20.515107.57.5151070.51755نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةمحمد عبدهللا سالم دويب17831

43.51355نصف15.57.5104.55.510نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةمحمد ميده نصر سبيق17832

3728.51712.512.52515.51231867نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةمحمود ربيع عبدالنبى بريك17833

39.5302015153020139.52067.5نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةمحمود ظروق مشاضى عبدالعزيز17834

23.5151088161074.5185.57نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةمحمود عدلى عبدالمجيد فرج17835

15.57.5102.57.5104471557نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةمصطفى عاشور حسن دويب17836

20.515107.58.5161071.51765نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةمصطفى مسعود عديل ياسين17837

2015107.59.51710721755نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةمعتز ابراهيم ناصر سليمان17838

37.51511.57.58.5161090175.55نظاميالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةمنتصر حامد ابراهيم عموش17839

3318.5188.511.52011100.51985.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاسراء اشرف نشأت عباس17840

23.51515.510.51121.51085.51785نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاسراء خميس عبداللطيف محمود17841

3723.51813.514.52816.51231685نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاسراء محمد عبدهللا على17842

3015.516127.519.513.594.51885نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاسماء ايمن رسيم على17843

39.525.52013.513.527181301985نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاسماء بيومى عبدالعظيم على17844

201510.58.57.5161071.5177.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاسماء جمعه ابوغنيمه على17845

25.515137.57.5151078.5157.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاسماء جمعه رمضان محمد17846

311516.510.5818.510911685نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاعتماد عيد خميس السيد17847

39.52817.513.51528.519132.5168.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاالء حمدى عبدهللا على17848

2923.515.512.51325.512.51061775نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةامانى حماده احمد ابوالعال17849

291514.51010201290.51575نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةامانى فتيان رجب محمد17850

22.515.51687.515.51079.51785نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةانتصار عبدالناصر احمد صادق17851

11.54.51047.511.51.539155.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةايمان جمعه ابراهيم محمد17852

322517121325101091686نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةايمان محمد جابر محمد17853

33.518.516.51010.520.5131022055.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةايه عبدهللا محمد عبدالجواد17854

2015161081810791865.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةايه عيد عبدالرحيم احمد17855

37.527.51811.59.521151192066نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةايه نورالدين حسين محمد17856

38302014.51529.518135.5196.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةبسمله جمعه امين محمد17857

28.525.519.51413.527.5151161875.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةبسمه عبدالعظيم مصطفى صالح17858

26.515.5171315281097206.55.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةبسمه محمد وفقى عبدهللا17859

33.516.5171311.524.513104.51975نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةتقى رمضان ابراهيم محمد17860

2015107.59.51710721965نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةتيسير محسن احمد على17861

321514.598.517.51089196.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةجهاد خميس ابوزيد محمد17862

22.515137.5916.51077186.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةحنان فاروق حسن حجازى17863

271716.57.57.5151489.5196.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةخلود محمد عبدالجواد على17864

33.525201414.528.520127206.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةداليا سمير على علي17865



201510.57.57.5151070.51365نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةداليا عبدالعظيم محجوب عبدالعظيم17866

2515137.57.51510781365نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةدعاء محمد رجب شعبان17867

29.519.5187.51219.512.5991976نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةدينا عبدهللا صالح عبدالعزيز17868

2015137.5815.51073.51476نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةرانيا عاطف على جاب هللا17869

4.51541.57.591.5341265نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةرحاب عاطف يوسف محمد17870

33.522.518.510.510.52114.5110196.56.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةرحاب محمد توفيق احمد17871

2015107.59.5171072176.56.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةرندا محمد ابوهشيمه سعد17872

31.5181610.51121.5171041875.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةريهام جمعه عبدالعظيم طه17873

2015107.5916.51071.51855.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةزاهيه عبدالعظيم عبداللطيف احمد17874

3225.51911.51324.5171181475نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةزهراء جمعه عبدالرحمن عبدالرحيم17875

25.51814.57.57.51510831665نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةساندى منير فانوس حنا17876

4030201514.529.519.51391985.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةسجى عبدهللا حماد ابراهيم17877

29.515187.51118.510911985.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةسعديه محمود عبدهللا رجب17878

61512.547.511.51.546.51565.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةسماح صابر شحاته محمد17879

39.529.519.51514.529.5201381875.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةشرين طارق ابوالفتح عيد17880

201512.57.511.5191076.5186.55.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةشرين عبدالعظيم راتب عبدالعظيم17881

2015127.5815.51072.5155.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةشهد المرغلى عبدالرحمن17882

3827.51911.512.52419127.51975.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةشهد عبدالعظيم متولى عبدالعظيم17883

6322صفر1.51.5صفرواحدصفر3.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةشهد عزت فتحى فهمى17884

2915177.59.51710.588.5137.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةشهد محسن حسن عبدالجيد17885

30.515167.57.5151086.5197.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةشهيره عبدالمنعم عزيز حسين17886

4.515427.59.52351153نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةصالحه محمود على عرفات17887

2715.514.57.5815.51183.5146.55.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةصفاء جمعه عبدالموجود محمد17888

2015107.57.51510701755نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةضحى محمد انور حيدر17889

2015107.57.51510701765نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعبير رجب السيد قاسم17890

37.523.519121224191231785.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعال جمعه محمد عبداللطيف17891

33156.55واحد6.584.55.57.513نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعلياء رزق محمد عبدالجواد17892

4022191213.525.519125.5177.55.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعلياء عبدالعظيم عبدالتواب شعبان17893

4029.51912.51022.5191301885نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةغاده رجب عبدالملك صالح17894

371818.512112317.5114187.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةفاتن صالح محمد محمد17895

3215187.5916.514.5961585نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةفاتن عيد احمد يوسف17896

201517.57.57.51510.5781885نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةفاطمه سعد محمد سعد17897

11.5947.57.515241.51265نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةفاطمه عيد على محمد17898

35.515.5207.58.516141011865.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةفاطمه محمد جبريل محمد17899

2015107.57.51510701355نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةفرحه رضا كامل عبدالجواد17900



8.591055101047.51145نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةلطيفه عبدالنبى احمد علي17901

201513.597.516.511761455نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمجده عبدالغنى عبدهللا ابراهيم17902

2018.517881610.582176.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمروه رضا عبدهللا على17903

2020.516.58.57.5161083156.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمروه عباده محمد عويس17904

35.528201211.523.518.5125.5167.56نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمروه عبدالتواب تهامى عبدالعال17905

35.5252013.511.52518.51241876نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمروه عبدالمحسن خليل هاشم17906

3523.52011.51223.517.5119.51885نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمنه احمد صالح احمد17907

36.526201310.523.518124177.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمنه هللا شعبان احمد على حسين17908

33.525201310.523.518.5120.51875نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمنى رمضان فخرى عبداللطيف17909

34.526.5201310.523.519123.51765نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمى ابراهيم محمد صابر17910

2023.5181081812.5921375نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمياده خلف محمدالعربى قطب17911

34.519.51811.59.52118.5111.5197.55.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةنانسى مكرم شرقاوى جميان17912

34281912.51224.517.51231855نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةنجاه عبدالعظيم رمضان عبدالعزيز17913

35.526.520131124191251965نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةندا على حلمى على17914

20151197.516.51072.51255نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةندا محمد فرغلى محمد17915

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةندا نايل السيد عبدهللا17916

31.518.52010112117.5108.51775نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةندى جمال تونى عبدالحفيظ17917

3423.52012.59.52216115.51975نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةندى عماد محمد شمردن عبداللطيف17918

201516.57.57.5151076.51455نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةنورا حسن على حسن17919

201717107.517.51081.51465نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةنورا محمد عبدالحى احمد17920

3630191414.528.520133.51775نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةنورهان شعبان عبدالعظيم طه17921

2018.5129.57.51711.5791265نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةنورهان عبدالمعز عبدالعاطى محمد17922

2016.5177.57.5151078.5126.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةنورهان عبدالمغنى لملوم عبدالمغنى17923

2015107.57.5151070136.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةنورهان عبيد عبداللطيف حجازى17924

33.51513.59.57.51713.592.5186.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةنورهان عالء محمد محمد17925

3429.519.51312.525.518.51272065.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةنورين عصام عبدهللا علي17926

362718.511.51122.517.5121.5196.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةنيره محمد ذهنى محمد17927

29.52719991816.51101975نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةهاجر جمال عبدهللا على17928

2215158.57.5161078166.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةهاجر محمود احمد عبدالحميد17929

3423.5171110.521.515111187.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةهبه هللا رجب ابراهيم محمد17930

24.52115.59.58.51812.591.5185.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةهبه عيد زياد هاشم17931

32.52418.511.5819.518112.51775نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةهبه محمد عبدالمحسن عبدهللا17932

31.52717.511.51021.516113.5186.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةهدير محمد زغلول محمد17933

2015107.57.51510701255نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةورده سالم محجوب عبدالعظيم17934

26.5261797.516.514100185.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةوالء عبدالعزيز على عبدالعزيز17935



282217.59.58.5181398.51965نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةياسمين عزت عبدالرحمن على17936

2015147.57.51510741065نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةياسمين محمد الهوى عبدالحميد17937

20181287.515.51075.5166.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةياسمين نجيب على احمد17938

352218.512.511.52420119.5186.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاحمد ابراهيم احمد عبدالحفيظ17939

2015137.57.5151275135.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاحمد خلف احمد احمد17940

3523.5181151618.51111985نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاحمد خميس كمال عبدالحفيظ17941

201513.57.57.51511.5751065نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاحمد ربيع عبدالرحمن ربيع17942

201813.58.57.51611.5791165نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاحمد سمير ابوزيد عبدالحليم17943

2922.5209.5817.517.5106.51865نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاحمد شحاته زكى صالح17944

3122.519.51192017.5110.52075نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاحمد شريف احمد على17945

261520107.517.51997.51365نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاحمد طه زايد عبدهللا17946

31.520.519.511.5920.519.5111.5116.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاحمد عاطف عبدالعزيز دكرورى17947

2915201292118.5103.51155نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاحمد عبدالعظيم عبداللطيف سيداحمد17948

2016.5209.57.5171487.51265نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاحمد عصام ماضى محمد17949

22.516.518107.517.51690.51655نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاحمد ماهر على محمد17950

35.5302013.514.52820133.51865نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاحمد محسن ابراهيم عبدالوهاب17951

34.519.519.511.5920.5181121865نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاحمد محمد احمد حسن17952

20151087.515.51070.51055نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاحمد محمد شعبان على17953

34.522.519.511.59.52118115.5145.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاحمد مختار محسب عبدهللا17954

31536.539.51040.583.51.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاحمد هانى حماده علي17955

24.5151810.513.5241596.51255نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاسامه شالبى كامل محمد17956

2016.515.57.57.5151380105.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاسالم عبدالجواد عبدالمغنى فهمى17957

2418.51997.516.51593175.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاسالم محمد شعبان حسن17958

3722.519.512112317.5119.5195.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةاشرف نور احمد حسن17959

31.515.517.587.515.515.595.5145.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةالبدرى محمد عيد محمد17960

39302014.51428.518.51361965نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةبهاءالدين بدوى مراد على17961

29.51617.58.57.51615.594.51465نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةحاتم رمضان احمد احمد17962

3521.5201413.527.515.5119.51665نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةحازم طه عبدالعزيز عبدالرحيم17963

37.525.517.511.51122.517120145.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةحسن على احمد حسن17964

20151487.515.51074.51065نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةحسين مؤمن السيد عبدالرؤف17965

37.523.5201192015.5116.5145.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةحمدى اشرف حمدى ابوالحسن17966

2015107.57.51510701365نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةخالد رجب ابوالسعود الهم17967

35125.53.5نصف4.5154.56.5410.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةرضا احمد ابراهيم محمد17968

45.5145.53.5واحد11.5155.57.5512.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةرضا رجب مصطفى عبدالقادر17969

37242012122417.5122.5176.55.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةرضا عبدهللا محمود عبدهللا17970



24.515147.57.5151078.51765نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةشريف شعبان عبدالعاطى تهامى17971

3725201514.529.519.51311875نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةشعبان حسن على السيد17972

3717.518.588.516.51099.51875نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةطه جمعه شحاته عبدالمجيد17973

20151087.515.51070.5145.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةطه خالد محمد طه17974

23.515197.57.5151082.51665نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعامر جمعه محمد عبداللطيف17975

47125.53.5واحد9.515107.5411.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعبدالرحمن فاضل حسن شوربجى17976

21.517.518107.517.51084.51565نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعبدالرحمن ماهر عويس على17977

37.518.52013.51326.519.51221655نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعبدالعظيم احمد محمود يوسف17978

20151087.515.51070.51255نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعبدالعظيم ثروت عبدالعظيم السيد17979

8.515106.55.5121.547853نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعبدالعظيم صالح عبدالعظيم عثمان17980

32.519.516.599.518.517.5104.5145.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعبدهللا رجب امام محمد17981

201511.59.57.5171073.51055.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعبدالنبى ابوالعمران عبدالنبى حسن17982

341515.59.510.52013.5981755نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعصام وحيد عبدالوهاب عبداللطيف17983

301516.57.57.5151389.5185.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعلى خلف على محمد17984

37.521.5159.5817.517108.51855نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعلى رضا ابوالفتح على17985

3729.519.514.514.52919.5134.51655نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعلى رمضان على عيد17986

26.516169.57.5171085.51155نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعلى عادل السيد عبدالمقصود17987

2015109.57.51710721055نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعلى عبدالرؤف السيد عبدالرؤف17988

331153صفر15584.512.5نصفنظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعلى على عبدالرحمن على17989

24.516.5138.5816.51080.51055نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعلى محمد تهامى خلف هللا17990

20151087.515.51070.51755نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعلى نجاح ابراهيم حسين17991

9.5154.57.55.5132.544.584.53نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعماد ناجى توفيق جرجس17992

25.51517.58.57.51612.586.51155نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعمر محمد احمد ابراهيم17993

33.516188.57.5161194.51255نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةعمر محمد خليل هاشم17994

30.517.5177.57.5151494185.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةفايز نور احمد حسن17995

26.515138.57.5161080.5105.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةفهمى رضا فهمى ابراهيم17996

201510.57.57.5151070.51055نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةكامل مملوك كامل محمد17997

332115.58.57.5161196.5145.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةكريم اشرف خلف هللا محمد17998

2115148.57.51610761655نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةكريم رضا الداخلى فهمى17999

201513.57.57.5151073.51155نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةكريم رضا محمد عبداللطيف18000

28201910102013.5100.5128.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةكمال احمد كمال عبدالحفيظ18001

2016.517.57.57.515118087.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةكيرلس هانى سمير توفيق18002

2824.519.57.51118.514.5105177.56نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحسن جمال عبدالنبى حسن18003

28.521.52088.516.516102.5177.56نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد احمد عبدالهادى محمد18004

2015127.57.5151072127.56نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد احمد مبروك ابراهيم18005



282019.59.59.51911.598137.56نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد اسامه عفيفى تهامى18006

38.528.5201414.528.518.5134167.56نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد ايمن شعبان عبدالحليم18007

8154.56.539.52.539.5117.56نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد جمعه عبدالصالحين ابوالعال18008

38.5302014.514.52920137.51776نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد حماده محمد حسن18009

3219.519.57.510.51813102167.56نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد رزق راتب عبدالعظيم18010

2015147.57.51510741375نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد رضا محمد مجمد18011

38.513.57.53.5111046107.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد سعد مصطفى على18012

20152099181386177.56نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد سلطان عبدالعاطى محمد18013

301520891713.595.5153.56نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد شحاته عبدالهادى محمد18014

3724.519.510.512.52319123187.56نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد شعبان ابوزيد حسين18015

362320910.519.516114.5187.56نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد شعبان شريف حماده18016

231520108.518.51490.5187.56نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد عبدالمنعم دكرورى حسن18017

2616.51710.51020.51595157.56نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد عصام عبدالعزيز دكرورى18018

2016.517.597.516.512.583137.55.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد على احمد رجب18019

351716.58.5917.514.5100.5187.56نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد على عبدهللا على18020

5.5156.57.5512.54.54467.56نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد على مبروك ابراهيم18021

28.5455نصف8.5واحد2.51527.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد مؤمن محفوظ ربيع18022

2.5151053.58.5440965نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد محمود يسرى حسن18023

2016.51287.515.51074107.56نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمد نورالدين على عيد18024

36272010.513.52416.5123.5157.56نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمود حسن احمد حسن18025

2018.5138.510.5191080.5137.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمود خيرى مرزوق احمد18026

30.518.5188.57.51615981275نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمود كامل رجب ابراهيم18027

241915.597.516.511861455.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمود محمد حسن محمد18028

2017.511.59.57.5171076137.55نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمود محمد خميس محمد18029

7.517108.52.511247.5106.55.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمحمود مصطفى محمود عبدالمقصود18030

4029201514.529.519.5138176.55.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمدحت رأفت عبدالمغنى حافظ18031

2015108.57.5161071117.55.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمصطفى الريدى عبداللطيف احمد18032

20.519.516.58.57.5161082.5127.55.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةمهدى رمضان حلمى عبداللطيف18033

3626.519.514142817.5127.5146.55.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةنادر مجدى نصيف شحاته18034

37.527.518.510.51121.515.5120.5196.55.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةهيثم رضا كامل محمد18035

20251587.515.51085.5107.56نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةهيثم فاروق حامد حسن18036

20151110.57.51810.574.5106.56.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةياسر محمد الربع على18037

20171397.516.51076.51175.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةيوسف شعبان معتمد جاد18038

20151397.516.51074.51475.5نظاميبنى واللمس االعداديهمغاغةيوسف محمد عبدالحميد جاب هللا18039

401475.5نصف111527.5411.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةابتسام اشرف سعد ادريس18040



24.518107.5815.510781576.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةابتهال عاشور محمود هديهد18041

34.523.5116.51016.51095.51976نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاريهام حسين ادريس محمد18042

441275نصف9.51510639نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاسماء ابراهيم عمار ابراهيم18043

15155.56391.54677.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاسماء جمعه محمود على18044

361055نصف61547.5310.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاسماء حسن يحى على18045

2015108.57.51610711675نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاسماء حسين محمد ايوب18046

3115107.57.51510811075.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاسماء رجب صالح محمد18047

39975واحد9.5153.56410نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاسماء رضا محمد على18048

30181087.515.51083.5177.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاسماء رضا نقراشى الدمرداشى18049

27.51510.597.516.51079.51775نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاسماء رمضان حسن عبدالصالحين18050

20151087.515.51070.51685نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاسماء عامر محمد مهنى18051

3928.519.514.514.52918.5134.51786نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاسماء عبدالوهاب عبدالعليم محمد18052

372819.51513.528.519132177.56.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاسماء فرج عبدالجواد محمد18053

36.51376صفر8.515.52.56.53.510نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاسماء محمد ابوعقوله محمد18054

3819.51711112215111.51876.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاسماء محمد احمد عبدهللا18055

45955واحد15.515364.510.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاالء رضا رضوان على18056

36.529.519.514132717129.5167.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاالء محمد صالح سالم18057

2015107.57.5151070147.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةامانى جميل فتحى عبداللطيف18058

2015107.57.5151070157.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةامانى رمضان بقوشى سعيد18059

351455نصف6153.55.54.510نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةامانى عادل حسن معوض18060

45157.55.5واحد15.5152.57411نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةامانى محمد خلف هللا جوده18061

35.51613.57.57.5151090157.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةامانى محمد عبدالمنعم عبدالحفيظ18062

3987.55نصف1115363.59.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةامل رضا احمد عبدالمطلب18063

393019.515142919.5137167.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةامل محمد على حافظ18064

39301915142919136127.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاميره محمد على حافظ18065

36.52719.51513.528.518.5130147.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةانجى مجدى حنا عوض هللا18066

2477.55صفر492.55.538.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةانجى محمد منصور توفيق18067

1777.55صفر281.52.535.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةايمان شالبى محمد عبدالعليم18068

35.5117.55صفر7.51536.53.510نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةايمان عزت محمد صابر18069

43107.57صفر13.515.536.54.511نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةايمان فولى عبدالعزيز عبدالوهاب18070

221613.57.57.5151076.5177.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةايمان قتحى جبر عبدالحميد18071

2417.512.57.57.5151079177.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةايه حسين راضى محمد18072

6.51545.538.51.535.5177.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةايه محمود على ابراهيم18073

37.529.5191513.528.519.5134137.56.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةايه مصطفى محمد مرسى18074

201710.587.515.51073157.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةايه ناجى فهمى على18075



39.5157.55نصف10.5153.57310نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةبثينه السعدى فتحى عبداللطيف18076

2515107.57.51510751275نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةبسمه محمد حافظ حافظ18077

44.5107.55.5واحد12155.57.53.511نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةبسمه محمد عطيه محمود18078

47.5855واحد13.516.55.56.54.511نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةبسمه نصر عبدالفتاح محمد18079

372115.511102114.51091475نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةجهاد عبدهللا محمد على18080

25.517.511.59.57.5171081.5157.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةجيهاد رضى محمد مصرى18081

2115107.57.5151071147.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةجيهان عيد كيالنى على18082

3620.518.5109.519.516110.5187.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةخلود نادى حسين عبدالعليم18083

31151499181088147.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةدعاء فتح هللا عبدالكريم عبدالكريم18084

39177.55واحد10.515.527310نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةدعاء فتحى ذكى احمد18085

34117.55صفر6.51526.5410.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةدينا احمد ناجى عبدالفتاح18086

32.5231911.51021.517.5113.5197.56نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةرانا فتحى فوزى ابراهيم18087

3727.517.510.511.52217121187.56نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةرحاب جمال فتحى الجلوى18088

383019.515142919135.5197.56نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةرحمه نصر ادريس محمد18089

7154.56.55.5122.541157.56نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةرشا فتحى ذكى عبدالجواد18090

2016107.57.5151071157.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةرمايسه محمد رضوان على18091

2116.5107.57.5151072.5127.55.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةروضه عبدالوهاب جمال ذكى18092

3016.51387.515.510851875نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةروضه محمد عبدهللا محمد18093

40.51185واحد10.515.53.56410نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةزكرا عطاهلل رشاد حسين18094

26.51610.597.516.51079.5138.56نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةزينب ربيع راضى على18095

38.5302015153020138.5188.56نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةزينب عمر شريعى عبدالحفيظ18096

272210.5107.517.51087148.56نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةزينب عيد حسين عبدالصالحين18097

34.518.51811142518.5114.5168.56نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةساره رضا مراد عبدالعظيم18098

322111.5129.521.516102178.56نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةساره سعيد منير امين18099

2816.511.5813.521.510.588187.56نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةسعديه محمد احمد حسين18100

3415.51613.514.52817110.5158.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةسماح ناجح منصور معوض18101

3غ25.514نصف33غ1264نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةسمر صفوت صبرى محمد18102

209.5652.57.5346168.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةسهام جمال عبدالرحمن معتمد18103

22.51062.5نصف5653.52.56نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةسهام مصطفى محمد حسين18104

208.564.55.5101.5467.57.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةشاديه درباله يحى على18105

3928.5171514.529.519.5133.51885نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةشهد احمد حسين محمود18106

37261911.51324.514120.51875نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةشهد صالح محمد مسعود18107

361275نصف13945.549.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةشيماء انور على ابراهيم18108

3516.517119.520.519.5108.51655نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةشيماء حسين جمعه مهنى18109

3628.52013.513.52719.5131187.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةشيماء حسين عبدالعظيم عبدالحفيظ18110



21151887.515.51079.51375نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةشيماء رجب عبدالفتاح محمود18111

34151811.513.525171091865نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةشيماء سامى حسان حسين18112

1331052.57.53.5371232.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةشيماء على عبدالباسط احمد18113

73103.54.58533952نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةشيماء عيد ابراهيم عبدالجواد18114

3415147.57.51510881675نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةشيماء عيد مراد عبدالعظيم18115

3418.51410.57.5181397.51655نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةشيماء محمد مكرم محمد18116

واحد4253.53.571.519.586نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةصفا توفيق على ابراهيم18117

23.51062واحد42103.536.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةصفاء رمضان عطيه سعيد18118

2615107.57.51510761475نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعز عبداللطيف محمد عبداللطيف18119

2915117.57.51510801165نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعلياء عبدالجواد مهدى عبدالوهاب18120

2015107.57.51510701375نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعلياء مصطفى سعيد على18121

82643.57.52.5261461.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعلياء نادى جمعه على18122

30105.52صفر152.5633.56.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةفاتن خالد سعداوى على18123

38191913.514.528191231975نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةفاطمه جبر احمد مرسى18124

34151813.513.52719113166.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةفاطمه سعيد محمد مرزوق18125

481452.5واحد205.5107.5411.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةفاطمه عبدهللا عبدالرازق عبدهللا18126

1241047.511.5239.57.55.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةفاطمه عبدهللا عبدالموجود محمد18127

135103.55.595.542.51263.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةفاطمه عرفه احمد ماضى18128

3215147.57.51514.590.51455نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةفاطمه فتحى موسى عبدالجواد18129

21.51352صفر63.563.52.56نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةفرحه خميس عمار ابراهيم18130

3615171111.522.514104.51875نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةفردوس عرفه عبدالجواد محمد18131

2915107.57.5151079187.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةلمياء صالح رمضان هديهد18132

36151813.51528.518115.5147.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةماجده عطا رمزى السيد18133

32982واحد127.5632.55.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمروه توفيق على ابراهيم18134

3515147.57.5151493188.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمروه حماده حلمى شحاته18135

3922201214.526.519126.5187.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمروه حماده محمد مروزق18136

20344592381275نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةنجالء جمعه شعبان عبدالوهاب18137

40292014.514.52919.5137.5157.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةنورهان محمد عبدالحميد محمد18138

3818.51596.515.5151021785نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةنورهان محمد عبدهللا عرابى18139

30.51452.5صفر10.57.544.548.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةهاجر خالد حسن هديهد18140

22127.52.5واحد535538نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةوفاء حماده حافظ محمد18141

42951.5واحد207.564.537.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةوفاء عيد ابراهيم على18142

3415127.57.51510861455نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةوالء شعبان حمدى ايوب18143

115.543.54.58331.575.52.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةياسمين اشرف ابراهيم محمد18144

32.517111192019.5100187.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةياسمين حسن عبدالعظيم عبدالحفيظ18145



142547.511.55.5381673نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةياسمين عطا عبدالعظيم مراد18146

2015107.57.5151070136.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةابانوب عطا فؤاد ساويرس18147

28855نصف133443.57.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةابراهيم رضى ابراهيم عبداللطيف18148

17.5822.5نصف4343.52.56نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاحمد ابراهيم توفيق على18149

24.51052.5نصف8347.51.59نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاحمد جمعه على حسين18150

143.534.57.512234.5146.52.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاحمد حسن عبدالجواد ابراهيم18151

3828.52015153019135.5188.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاحمد حمدى احمد السيد18152

38.5282014.51529.519.5135.5177.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاحمد رضا محمد بيومى18153

9334.537.5224.51152.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاحمد سيد فراج محمد18154

17363.525.5233.5951.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاحمد معتمد محمد عبدالغفار18155

12363.536.5229.51262.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاسالم ابراهيم توفيق على18156

28.515107.57.5151078.51765نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاسالم جمال حافظ محمد18157

83.535.527.52241361.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاسالم حسين خميس عبدالغفار18158

9555492301051.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاسالم رضا حسن حسين18159

155.574.548.52.538.51152.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاسالم عزمى عبدالعظيم مراد18160

2115107.57.5151071136.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةاسالم محمد خميس محمود18161

30.515157.57.5151085.5147.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةالمعتصم باهلل محمد صديق عبداللطيف18162

204.5103.547.52441851.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةامجد نمر عطيه رزيق18163

15.5563.53.572.536115.51.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةبالل عبداللطيف عبدالجواد عبدالعال18164

3415187.5916.515.599187.55.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةجرجس خميس فخرى ساويرس18165

32.520.5141312.525.516108.51785نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةحسام رضا عبدالعليم محمد18166

14.51253نصف3واحد6232نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةحسام شعبان غريب سالم18167

12.5664.53.58234.5106.52.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةحسان محمود حسان حسين18168

73.543.53.572.524125.51.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةحسن حليم عبدالحفيظ عبدالمجيد18169

5.544336221.5652نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةحسن درباله يحى على18170

واحد74.554.526.522585.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةحسن على عبدالعظيم جوده18171

واحد4.5228106.5واحد12.5453.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةحسين رمضان حسين عبداللطيف18172

4354.537.5221.595.51.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةحسين عبدالجواد حسين عبدالصالحين18173

15565.52.58337126.52.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةحسين على عبدالعظيم جوده18174

62443.57.5221.5106.51.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةحسين محمد عبدالرحيم حسين18175

63.5443.57.5223752.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةحسين محمد عبدالعظيم يوسف18176

205635.58.5241.5107.52.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةحمدى مشاضى احمد محمد18177

163555.510.52.5371355نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةحمزه حسين احمد حسين18178

صفر42532.55.5218.5112.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةخالد عبدالسالم صدقى ابراهيم18179

19.57.573.53.572.543.51462.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةخالد على محمد على18180



8.52442.56.51.522.51152.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةخالد عمر حسن معوض18181

5333252.518.51032.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةخالد عيد صابر ابوبكر18182

13.5112.52واحد4واحد3.5233نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةرضا ابراهيم محمد محمد18183

15.51563.536.52.545.51331.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةرضا نمر محمد ابراهيم18184

20975492.547.5123.52.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةسامح عماد عوض عزيز18185

4341.51672واحد255.543نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةسعد محمد سعد راضى18186

146.55437234.5115.51.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةسعيد عطيه سعيد عبدالحفيظ18187

14.5554.537.523495.52نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةشعبان نصر محمد احمد18188

254643.57.5244.51573نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةصادق ناجح انور توفيق18189

4.53322.54.52171153نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةصالح عيد جمعه علي18190

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةصالح جبالى صالح ابوجبل18191

402920141529201381775نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةطارق اشرف عبدالمنعم ابوشوق18192

261510138.521.51082.5146.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعادل رضا عبدالعظيم حسين18193

11.5547.54.512234.51163نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعاصم عيد محمد حسين18194

15347.57.5152.539.594.53نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعاطف عطيه عبدالعظيم يوسف18195

4233.536.5217.5652.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعبدالرحمن احمد ابوالنور على18196

31.5151210.51020.511.590.5125.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعبدالرحمن احمد موسى عبدالجواد18197

2115107.57.51510711675نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعبدالرحمن جمال احمد ايوب18198

11657.54.5124.538.51272.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعبدالرحمن جمال احمد مصرى18199

2.5333.525.5216132.52نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعبدالرحمن خالد حسين جمعه18200

17135.53صفر522448نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعبدالرحمن شعبان حمدى ايوب18201

27.51263.5نصف6.535.57.54.512نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعبدالرحمن عبدالعليم فتحى عبدالعليم18202

34.51510109.519.510.589.5178.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعبدالرحمن ناجح فكرى عبدالوهاب18203

2515107.5916.51076.5137.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعبدالرحمن يحى محمد محمد18204

واحد11.535صفر4.53.58نصف2واحدنظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعبدهللا عيد عبدالعظيم احمد18205

33.5125.52صفر10.56.5457.512.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعبدهللا فراج عبدهللا تكال18206

3515147.57.5151089167.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعبدهللا محمد حافظ حافظ18207

20.51072.5صفر54443.57.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعبدهللا مصطفى محمد محمد18208

301362.5نصف105.535.55.511نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعبدالمسيح ناجى فخرى ساويرس18209

12652صفر3223.51.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعثمان ناجح عبدالغنى يونس18210

251262واحد6.56.543.53.57نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعرفه عبدالجواد جمال ذكى18211

2015107.57.51510701465نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعزيز رضا عزيز صالح18212

321063واحد774.57.5512.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعلى رضا مبروك مرسى18213

65.534261.5221052.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعلى عاشور نعاس على18214

19852صفر6233.54.58نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعلى عبدهللا عبدالسالم محمد18215



صفر15.588صفر4333.525.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعلى محمد توفيق على18216

28.519.514138.521.511.5951385نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعمار رضا محمد محمد18217

26752.5واحد5453.57.511نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعمر حماده نصحى صبري18218

21.515117.57.5151072.51655نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعمر خالد عبدالرؤف عبدالجواد18219

34.5282014142819129.5158.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعمر رضا عبدالحميد محمد18220

20.577.51.5صفر5.5263.53.57نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعمر فتحى رمضان عبدهللا18221

28.51512109191084.51265نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةعمرو رضا محمد عبدالعليم18222

30.51181.5واحد9663.558.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةفتحى جمال سعداوى على18223

2015127.57.51510721585نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةكريم رمضان جابر عبدالجواد18224

2015107.57.5151070127.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةكريم مرعى صابر ابوبكر18225

21.515157.57.5151076.5137.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةكيرلس رضا فخرى ساويرس18226

30151597.516.51086.51285نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةلؤى محمد محمد عوض18227

27.515157.57.5151082.51685نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد احمد صالح حسين18228

2015167.57.5151076187.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد اشرف صبرى محمد18229

30.515147.59.51710.587187.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد ايمن شالبى احمد18230

221081.5نصف9.533336نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد جمال شعيب عابد18231

321517117.518.51092.51785نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد جمال محمد ابراهيم18232

23.515147.57.5151077.51785نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد حسين عبدالعظيم جاب هللا18233

3315147.57.51510871886نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد خميس على حسين18234

13.5972.5صفر32.55.5واحد34نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد رشاد بغدادى بيومى18235

31.5242013.510.52419118.51985.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد رضا ربيع محمود18236

28.51152واحد7.54103.52.56نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد رضا مصطفى محمد18237

31.51517109.519.516991885نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد سعد احمد سليمان18238

402820141428191351995نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد سعيد احمد ايوب18239

402620151530191351985نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد سعيد ماضى احمد18240

2015107.57.5151070157.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد صابر احمد حافظ18241

26107.52.5واحد4واحد14343نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد صالح فتحى عبدالعليم18242

30105.52.5واحد9.5563.558.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد صالح مبروك على18243

131862صفر4واحد3423نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد عايد محمد عبدالكريم18244

37.525.52011.59.52119.5123.51455نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد عطا محمد مسعود18245

38.529.52014.514.52920137197.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد على راضى علي18246

28.51513127.519.512881785نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد عيد محمد حسين18247

13.56685.513.54431282نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد فتح ابوالنور على18248

3626.51713.51528.519.5127.51985.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد محمد صبرى محمد18249

139.51055103.5461683نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد منيسى محمد ابراهيم18250



21.597.51.5صفر7.544336نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمود عرفه فتح هللا عبدهللا18251

6.58.563.558.51.531681.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمود عيد عبدالمنعم عبدالمطلب18252

7.5454.54.59227.5782نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمود فتح عبدالكريم عبدالكريم18253

35151711102114102157.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمود محمد كراميد الجلوى18254

33.515156.58.5151795.5187.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمروان رمضان محمد جوده18255

201513.57.58.5161579.5165.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمصطفى على عبدهللا عرابى18256

40301915153020139198.56.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمصطفى كامل محى الدين عبدالجواد18257

3827.518.512.51426.519.5130207.55.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمصطفى محمد سعد ابراهيم18258

392519.515142920132.5197.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةمنصور احمد السعدى ابراهيم18259

3115107.5916.51587.51475نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةنادى شعبان نجدى احمد18260

2215107.510.51810751055.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةنقراشى رجب النقراشى الدمرداشى18261

4027.519.5151530201371976نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةهانى مصطفى سعيد ماضى18262

صفر1335.57.5512.51.535.553.5نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةهشام رضا السيد احمد18263

2515107.57.51518.583.5107.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةوائل رضوان احمد الجلوى18264

94.545.5813.52.533.585.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةوائل محمد احمد عبدالمطلب18265

2015107.57.5151070115.55نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةياسر احمد عبدالعظيم يوسف18266

39302015153020139198.58نظاميكوم الحاصل االعداديهمغاغةيوسف عمر حمدى راضى18267

39.5222013152819128.51785.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةاسراء عبدالحكيم ابراهيم عبدالحكيم18268

2018.51712.511.52414.594167.56نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةاسراء نور عبدهللا مهني18269

201515.5912211384.51175نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةاسما ء شالبى ابراهيم الدسوقى شالبى18270

3625.52014.51529.5201311665نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةاصالح شملول ابوالفتح محمد18271

261516.57.59.5171387.5136.55.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةاقبال سنوسى نزالوى سنوسى18272

35261812.514.527191251686نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةامل عبدهللا محمد عبدالقادر18273

201515.5117.518.510791365.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةامل محمد فراج محمد18274

2015161091910801375.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةاميمه قدرى ابوالخير عبدالفتاح18275

201515.510.57.51812.5811185نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةانجى صدقى صادق عبداللطيف18276

2522.517.513.513.52719.5111.51676نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةانوار احمد فضل احمد18277

201515.59.57.5171077.51065نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةايمان رئيس قرنى شحاته18278

2964.51.5صفر3711.54.537.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةايمان رمضان سعد عبدالعظيم18279

201516.59.51221.510831055نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةايه ابراهيم محمد محمد18280

40262014152919.5134.51676نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةايه السيد احمد محمد18281

2021.51913.51528.5181071966نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةايه عبدالقادر شالبى عبدالقادر18282

201513.57.57.5151073.51045نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةايـه مبروك ابراهيم عبدالقادر18283

38272014.514.52919.5133.51766نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةبسمه السيد على يوسف18284

2018.516.5107.517.510.5831055نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةبسمه خلف عيد ثابت18285



201516.5117.518.510801355.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةبسمه رجب عمر محمد18286

2020.515.59.57.51710831265.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةبسمه شعبان فوزى عبدالوهاب18287

45.5510.51.522665.5واحد5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةبطه وحيد احمد ابراهيم18288

20151010.57.51810731365.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةتفاحه سعد عبدالحليم اسماعيل18289

4021201414.528.520129.52085.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةجهاد رضا الروبى عبدالرحيم18290

3615181110.521.516.51071885نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةداليا الهوارى عبدالرحمن سنوسى18291

2015138.57.51610741055نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةدعاء حسن شالبى عبدالقادر18292

2015159.5817.51077.51265نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةدينا بدوى محمد محمد18293

311518.511112217103.51785.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةدينا هانى عيد عبدالجيد18294

20151487.515.51074.5107.55نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةدينا هانى محمد عبداللطيف18295

3115201081817101167.55نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةرابعه مكرم عباس عبدالرحيم18296

311519.59.5918.5161001686نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةراندا محمود التونى ابراهيم18297

38272013.51427.519.51321986نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةرحاب محمد احمد محمود18298

3721201313.526.519.51241576نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةروجينا ظريف فهيم ظريف18299

36152013.51427.518.5117187.56نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةرودينا رجب عبدالحكيم ابراهيم18300

3317.5181113.524.518.5111.51876.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةرويده منصور انور متولى18301

20151010.57.51810731256نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةزهور عبدالفتاح ابوالعطا عبدالفتاح18302

107.5137.53.511546.5176.56.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةساره سيد فراج محمد18303

361519114.515.518.51041976.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةساره عبدالمنعم حسن عبدالمنعم18304

33152010.57.51817103186.56نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةسماح ايمن معتمد شليل18305

76.5137.5310.52.539.51856.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةسمر جمعه عطيه ابراهيم18306

35.51843.5واحد46.51110313نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةسمر كمال عبدالحميد عبدالوهاب18307

2015148.57.51610751755نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةسهام صبحى مهنى عبدالهادى18308

2015127.57.51510721765نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةسهام عبداللطيف مهدى عبداللطيف18309

211352نصف682.510.5واحد3نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةسهيله ابراهيم نقراشى ابراهيم18310

2715207.57.51511881165نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةشيماء احمد مهنى احمد18311

2015197.57.51518.587.51865نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةصفاء ياسر عبدالدايم ابوغنيمه18312

2015187.57.5151078186.55نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةعائشه ممدوح الساوى احمد18313

20151697.516.51077.51955نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةعبير بدران منير محمد18314

86.51087.515.54.544.51853نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةعزه عادل مبروك عبدالرسول18315

2015187.57.51515831755نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةعلياء مصطفى عبدالعظيم مصطفى18316

2015147.57.51510741555نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةعلياء هشام عبداللطيف محمد18317

2715207.57.51512891855نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةفاطمه كارم محمد منير18318

2015207.58.5161182196.55نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةفوزيه رضا محمود عبداللطيف18319

30151998.517.51293.51475نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةكريستين مرقص شحاته حبيب18320



3524.52013.514.52818.5126175.55نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةماريا اشرف سامى ولسن18321

3115207.57.51514951575نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمريم عيد رجب السيد18322

2315178.57.5161081176.55نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةملك رضا عبدهللا سليمان18323

3416.5207.57.5151398.51555نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةملك عادل ذكى محمد18324

2215207.57.51517.589.51455نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمنار كمال فؤاد عباس18325

125.5654.59.510431445نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمنال اشرف عبدهللا السيد18326

2015127.57.5151072175.55نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمها فتحى عطيه مفتاح18327

30152011.510.52218.5105.51575.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمــى محمد جـالل احمد18328

2215178.57.51614.584.51755نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةنانسى مظهر صالح محمد18329

3426.5201212.524.5191241875.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةندا عبدالجواد ابوزيــد عبدالحميد18330

2015157.57.51510751755نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةنعمه رمضان سعد عبدالعظيم18331

2415188.57.51614.587.51565نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةنورهان سعيد محمد ابراهيم18332

2915197.57.51515.593.5155.55نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةنورهان عاشور مصطفى احمد18333

201518871513811255نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةهاجر احمد يوسف ابراهيم18334

2015147.57.51511751855نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةهدى كمال محمد عبداللطيف18335

28151911.51122.516.5101176.55نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةهند محمد نادى محمد18336

114104.52.575.537.51423نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةوفاء محمد ابواليمين ابراهيم18337

2015117.57.51510711755نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةوفاء نصر مهدى عبداللطيف18338

3121.52097.516.516.5105.51755.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةياسمين عمر كامل عبداللطيف18339

2015167.57.51510761055نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةياسمين محمد على السيد18340

83107.5411.51042.51355نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةابراهيم الفولى رفاعى محمد18341

96107.5512.51047.5166.55نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةابو النور بهى الدين احمد ابراهيم18342

2015157.57.5151075176.55نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةاحمد ابوبكر سلطان ابوبكر18343

53.525.51.516952.5صفر4نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةاحمد ايمن عبدهللا محمد18344

61.564.537.5425151.52.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةاحمد حمدى عطيه مفتاح18345

صفرصفر5267.529.51032.513نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةاحمد شعبان حسين عبدالحكيم18346

115127.52.51010481753.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةاحمد عادل نصر قاسم18347

201514871510741955نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةاحمد محمود مجاهد على18348

381752واحد68108.54.513نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةاحمد هانى محمد عبداللطيف18349

74107.5310.5233.51652.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةاسالم احمد عبدهللا عبدالعظيم18350

44.5185.55واحد98.5117.57.515نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةاسالم عبدالعظيم ابراهيم عبداللطيف18351

49.5108311236.51765نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةاشرف عبدالغنى عاشور عباس18352

3616.52012132516.51141885نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةالسيد احمد السيد نجيب18353

103107.57.5152401873نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةتوفيق محمد توفيق عبدالعال18354

301514107.517.51086.51875نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةجاد فالح رشاد عبدالحميد18355



411983صفر99.5107.5512.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةحازم عصـام شلقامى احمد18356

139.5107.54.512347.51551.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةحازم عيد كمال محمد18357

2015127.57.5151072187.55نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةحسن جمعه ابراهيم احمد18358

68.5107.54.512238.5195.51.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةحسن نادى عبدالوهاب على18359

47.5107.57.515440.5157.51.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةحسين نادى عبدالوهاب على18360

45.51773نصف515107.57.515نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةحماده حسين كامل محمد18361

3528.52013.51427.518.5129.51986نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةحماده محمد شحاته عبداللطيف18362

واحد22.5107.5411.51.527.5177نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةحمزه رمضان شحاته احمد18363

2015137.57.51510731875نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةرامى على صادق علي18364

55.5107.52.5102.5331672.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةرجب عبدالجواد حسان السيد18365

2615199.57.5171087197.55نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةرجب محمد فهيم سليمان18366

واحد35.5198صفر48127.5411.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةرضا رفعت مهنى عبدالهادى18367

2015187.57.5151078197.57نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةرضا محمد احمد محمد18368

10.51573.5نصف4224صفر2نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةرضا هانى محمد عبداللطيف18369

116107.53.5114.542.5157.55نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةرضا هالل كمال عبدالعظيم18370

86117.52.5105401885نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةرمضان رشدى عبدالعظيم على18371

56104485341873نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةرمضان صبحى مهنى عبدالهادى18372

36.5127.53.511234.51772نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةرمضان عادل على يوسف18373

47107.5411.51042.5175.55نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةرمضان عزمى محمد السيد18374

31211911112214.5107.51686نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةريمون فهيم فايز حبيب18375

34107.53.5111.529.51653.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةسعيد ربيع احمد احمد18376

23175.52واحد43.5102.524.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةشعبان محمد شلقامى احمد18377

2015157.57.5151075127.55نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةصبرى شوربجى احمد عبدهللا18378

2515187.57.51512851475نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةعاصم غالب رشاد عبدالكريم18379

3321209.51423.515.5113177.55.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةعبدالحكم عبداللطيف محمد ابراهيم18380

2015167.57.51510761685نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةعبدالرحمن على شوقى على18381

20151787.515.51077.51785نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةعبدالرحمن عيد احمد عبدالهادى18382

20151487.515.51074.51885نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةعبداللطيف جيد ابراهيم عبداللطيف18383

88.5127.5310.53421785نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةعبدهللا رمضان مهنى عبدالهادى18384

3115197.57.51512921786.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةعطا حسين عدلى محمود18385

37117.5310.5233.51865نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةعلى الجمل يوسف الجمل18386

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةعمر بشير عبدربه احمد18387

2015208.57.51610811966نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةعمرو رضا ممدوح عبدالرحمن18388

201518.58.57.5161079.51885.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةعيد رمضان عيد فهيم18389

86107.5512.5339.5175.53.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةكامل شعبان فـؤاد عباس18390



94.5117.57.515241.5147.53نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةكريم عيد شحاته احمد18391

2215177.57.5151382177.55نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةكريم نبيل عيد عبدالجيد18392

41564.548.5235.51785نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةماجد احمد عبدالعزيز عويضه18393

20151287.515.51072.51985.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمحمد احمد صالح محمد18394

2015127.57.5151072187.55.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمحمد اشرف فتحى محمد18395

صفر262.51.54215157واحدنظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمحمد ربيع فتح الباب احمد18396

861088.516.5242.5177.55نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمحمد رمضان عبدالعظيم عبدالعليم18397

52103.57.5112301663.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمحمد شعبان فوزى عبدالوهاب18398

20151088161071157.55نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمحمد عيد عمر محمد18399

415108.5513.5345.51585نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمحمد قرنى احمد السيد18400

61527.53.5114.538.5142.53نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمحمد ناجح فتحى محمد18401

20151097.516.51071.51856نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمحمد يحـى محمد ابراهيم18402

2015158.59.51810781765نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمحمد يونس ابوالفتح محمد18403

28.51518912.521.510931865نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمصطفى سعد عبدالحميد عبدالوهاب18404

49163.55.5نصف8151087.515.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمصطفى عبدالجواد ابراهيم عبداللطيف18405

42.51625صفر7.5156.58.5513.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمصطفى محمد االنقط عباس18406

3320.518.513.51326.513.51121756.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمصطفى هانى شحاته عبداللطيف18407

61510.58.54.5134.5491165نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمعتصم مفتاح عطيه مفتاح18408

21151597.516.511.5791366نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمعوض صالح محمد يوسف18409

97128.54.5135461352.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمنتصر راضى فراج عبدالوهاب18410

2015108.57.51610711265نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةنادر مخيمر رشاد عبدالكريم18411

201513.57.57.5151073.51465نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةناصر عبدالجواد محمد ابوبكر18412

19.51351.5صفر2.54.54.55.52.58نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةنور مفتاح عبدالقادر مهيدى18413

32143.53صفر4.56.5108.52.511نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةوليد محمد محمد عبدالنبى18414

22.51543.5نصف6.57.53.511واحد3.5نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةيوسف عصام محمد عزيز18415

28.51163نصف55105.52.58نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةيوسف محمد يوسف ابراهيم18416

3924.52013.51528.5201321576.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةابتسام رزق بطرس شحاته18417

29.51516.510.58.51917.597.51486.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةاستير جابر ثابت بطرس18418

36191810.57.518151061476.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةاسراء نجدى حجاج السيد18419

2015137.57.5151073176.55.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةاسماء ابوالكرمات احمد حسن18420

3729.519.514.51529.519134.5167.56.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةاسماء حافظ عبداللطيف فايز18421

3515191110.521.511101.51665نظاميالزوره االعداديهمغاغةاسماء فضل حسن احمد18422

38251912122417.5123.51776.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةاسماء محمد جبر رياض18423

201510.57.57.5151070.51755.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةاكرام تونى مصطفى احمد18424

3418.517.59.5918.518106.51766نظاميالزوره االعداديهمغاغةاالء خالد زغلول حسن18425



25151697.516.511.584135.56نظاميالزوره االعداديهمغاغةاالء غانم ابوزيد وردانى18426

35.525.51711152618.5122.51876.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةاميره سليمان منصور كامل18427

2015167.57.51510761355نظاميالزوره االعداديهمغاغةايمان محمد عبدهللا عبدالهادى18428

2015147.57.5151074106.55نظاميالزوره االعداديهمغاغةايه ابراهيم مناع شلقامى18429

2015157.57.51510751555نظاميالزوره االعداديهمغاغةايه جمعه عبداللطيف ابوالعال18430

واحد45.5105صفر10911.57.57.515نظاميالزوره االعداديهمغاغةايه رجب خلف محفوظ18431

2115187.57.51510791565نظاميالزوره االعداديهمغاغةايه عبداللطيف محمد عبداللطيف18432

23.515177.57.5151080.5186.55نظاميالزوره االعداديهمغاغةايه عرفان شرف على18433

24.5158.57.57.51510731455نظاميالزوره االعداديهمغاغةايه ناصر الحسينى عبدالغنى18434

33.517201213.525.512.5108.51875نظاميالزوره االعداديهمغاغةبسمه رضا بكرى محمد18435

2015117.57.51510711555نظاميالزوره االعداديهمغاغةبسمه مداح السيد فهيم18436

34.51919.510.510.521121061575نظاميالزوره االعداديهمغاغةتبارك محمد احمد عبدالغنى18437

3117198.57.51610931865نظاميالزوره االعداديهمغاغةجهاد سليمان على رجب18438

29.51153نصف83.51043.57.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةحميده جمال ابراهيم عبدالعظيم18439

2015157.57.51510751565نظاميالزوره االعداديهمغاغةخديجه على مساعد حسن18440

64.5116.55صفر201514.57.57.515نظاميالزوره االعداديهمغاغةخص حجاج محمود محمد18441

671465صفر2015177.57.515نظاميالزوره االعداديهمغاغةدعاء الداخلى رشدى فهيم18442

372619.51113.524.5131201865نظاميالزوره االعداديهمغاغةدعاء معوض الداخلى عبدالفتاح18443

2515.5187.57.5151083.51655نظاميالزوره االعداديهمغاغةدميانه عيد زكرى كامل18444

361153صفر5.59117.5310.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةدينا ياسر عبدالمحسن ابراهيم18445

67.51155.5صفر211516.57.57.515نظاميالزوره االعداديهمغاغةرضوه عطا هللا على عطا هللا18446

201515.587.515.510761355نظاميالزوره االعداديهمغاغةساره جمال عبدالنبى السيد18447

2015117.57.51510711065نظاميالزوره االعداديهمغاغةسماح معوض الداخلى عبدالفتاح18448

20151387.515.510.5741175نظاميالزوره االعداديهمغاغةسهليه رمضان عبدهللا احمد18449

2015.5138.57.5161074.51455نظاميالزوره االعداديهمغاغةسوسن نادى واعر عبدالهادى18450

201513.57.57.5151073.51565نظاميالزوره االعداديهمغاغةشاهيناز الجارحى عبدالنبى السيد18451

2015138.57.51610741175نظاميالزوره االعداديهمغاغةشرين عبدالتواب على سليم18452

331719111425131071585نظاميالزوره االعداديهمغاغةشهد رمضان بيومى محمد18453

2015127.59.5171074157.55نظاميالزوره االعداديهمغاغةشهد عبدالمنعم محمد عبدالمنعم18454

20151198.517.51073.5167.55نظاميالزوره االعداديهمغاغةشيماء حجاج محمد قاسم18455

201510.587.515.510711275نظاميالزوره االعداديهمغاغةشيماء رضى عدلى احمد18456

201512.587.515.510731285نظاميالزوره االعداديهمغاغةشيماء شعبان عبدالهادى عبدالوهاب18457

281516.512102212.5941685نظاميالزوره االعداديهمغاغةشيماء شيبوب فاروق فهيم18458

201512.57.57.5151173.51385نظاميالزوره االعداديهمغاغةشيماء عبدالجواد مبروك عبدالجواد18459

واحد7.53.5128816104998نظاميالزوره االعداديهمغاغةعال الزنفلى محمد عبدالرازق18460



25.5151398171181.51285نظاميالزوره االعداديهمغاغةعال عيد جبالى احمد18461

2015118.57.51611.573.5785نظاميالزوره االعداديهمغاغةفاطمه الريدى محمد عبدالرازق18462

20151287.515.51072.51075نظاميالزوره االعداديهمغاغةفاطمه دسوقى محمد على18463

2015138.57.51610.574.51085نظاميالزوره االعداديهمغاغةفاطمه عبدالحليم عبداللطيف عبدالوهاب18464

7.57127.53.5111148.51082.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةفاطمه عبدالمحسن احمد بدوى18465

33.51514.59.51019.51193.51685نظاميالزوره االعداديهمغاغةفاطمه عيد الدخلى عبدالفتاح18466

3215.515.59.57.51711911885نظاميالزوره االعداديهمغاغةفاطمه عيد السيد عبدهللا18467

382113.512.514.52717116.51986نظاميالزوره االعداديهمغاغةفبرونيا حنا صادق حنا18468

2015.5148.51018.513.581.51775نظاميالزوره االعداديهمغاغةكرستين عماد صموئيل ثابت18469

221814810.518.51183.5177.56.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةمارينا اشرف ايليا نجيب18470

2517.5169.511.52111.5911786.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةمارينا انطونيوس شحاته ميخائيل18471

201611991810751087نظاميالزوره االعداديهمغاغةمرفت عبدالغنى محمد عبداللطيف18472

33.5201813.51427.515.5114.51787نظاميالزوره االعداديهمغاغةملك مصطفى صديق مبروك18473

37.5301914152920135.5207.59نظاميالزوره االعداديهمغاغةملكه هواش ايوب تادرس18474

9.57.5104.548.55.541107.56نظاميالزوره االعداديهمغاغةمنى شعبان محمد السيد18475

2015117.57.5151071105.55.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةمنى ناجح على عبدالحى18476

2015107.57.51510701155نظاميالزوره االعداديهمغاغةندا عربيد محمد عبدالمنعم18477

321717.513132614.51071387نظاميالزوره االعداديهمغاغةندى عادل محمد عطا هللا18478

51535.549.5436.51365نظاميالزوره االعداديهمغاغةنسيبه رجب ابوجبل زكى18479

2015107.58.51610711085.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةنورهان عرفان عدلى حسن18480

2015.510.589.517.511.5751785.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةهايدى عدلى هنرى اسحق18481

261610.599181484.51786.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةهناء محمد صديق مبروك18482

2015127.57.51510721487نظاميالزوره االعداديهمغاغةهند عاطف سرحان محمد18483

201511.58.57.5161072.5976نظاميالزوره االعداديهمغاغةوالء عيد جابر عبدالمولى18484

28171610.5818.514.5941985.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةابرام يوسف ابراهيم يوسف18485

2015108.57.51610711585نظاميالزوره االعداديهمغاغةابراهيم عبدالغنى محمد عبدالغنى18486

20151010.59.52011761085نظاميالزوره االعداديهمغاغةاحمد ابوزيد شرف على18487

461485نصف7.515107.55.513نظاميالزوره االعداديهمغاغةاحمد بحر عزام عزب18488

421455صفر9.561097.516.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةاحمد جمعه احمد مبروك18489

401273صفر13.575104.514.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةاحمد حجاج السيد احمد18490

3317.51212.51426.510991575.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةاحمد رجب محمد زكريا18491

3.58.51083113.536.51272نظاميالزوره االعداديهمغاغةاحمد عرابى مساعد عرابى18492

40.51053.5صفر12710101.511.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةاسامه محمد على محمود18493

231453.5صفر6348210نظاميالزوره االعداديهمغاغةاسالم فراج شوقت سليمان18494

491155.5نصف12154107.517.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةاشرف محمود عايد ابوالعال18495



39302014.514.52920138197.56نظاميالزوره االعداديهمغاغةانطون يوسف شحاته يوسف18496

421053نصف10.5153.584.512.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةباسم محمد احمد محمود18497

481353.5صفر141549.55.515نظاميالزوره االعداديهمغاغةبهاء جمال احمد عبدالغنى18498

261710107.517.51080.5177.55.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةبوال وحيد اسحق شحاته18499

2015127.57.5151072145.55نظاميالزوره االعداديهمغاغةحازم خالد عبدالنبى السيد18500

38.5135.55واحد68107.5613.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةحازم خلف هللا حلمى ابراهيم18501

29.52816.59.51019.516109.5176.56.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةحازم رمضان عبدالكريم بنى18502

46.5121.55واحد815105.5712.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةحسام حنفى عبدهللا عبدالجيد18503

40126.55.5واحد98.56.58.56.515نظاميالزوره االعداديهمغاغةحماده عيد صالح عبدالحليم18504

13105.55صفر3.5صفر3.55.53.5نصفنظاميالزوره االعداديهمغاغةخالد وليد شوقت سليمان18505

2015119.57.51710731255.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةربيع جبريل انور محمد18506

201513.5107.517.51076146.56نظاميالزوره االعداديهمغاغةرمضان محمد لمعى عبدالعاطى18507

201515.57.57.5151176.5126.55نظاميالزوره االعداديهمغاغةسيد جاد عبدالعظيم محمد18508

10.57104.559.51.538.51165.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةشعبان رجب محمد ابراهيم18509

671044.58.51.5331055نظاميالزوره االعداديهمغاغةشعبان شالبى حسين محمد18510

201512.57.57.5151173.5158.55نظاميالزوره االعداديهمغاغةشعبان محمد معتمد قطب18511

35103.547.51035.51365نظاميالزوره االعداديهمغاغةصموئيل مدحت عطاهلل فؤاد18512

26.5151687.515.51588136.55نظاميالزوره االعداديهمغاغةطه جمال عبدالنبى السيد18513

25.5103.53.571034.5105.55نظاميالزوره االعداديهمغاغةعادل مكرم ثابت كامل18514

1.57103471035.51065نظاميالزوره االعداديهمغاغةعبدالرحمن رجب عبداللطيف عبدالوهاب18515

35211812.512.52519.5118.51365نظاميالزوره االعداديهمغاغةعبدالرحمن عنتر مرسى حماد18516

32151799.518.517.51001675نظاميالزوره االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالعاطى18517

11.58.51046.510.52.5431075نظاميالزوره االعداديهمغاغةعبدهللا احمد عبدالعزيز احمد18518

22.5151511.5920.514.587.51575نظاميالزوره االعداديهمغاغةعبدهللا جابر السيد عثمان18519

201512.51112231080.51585نظاميالزوره االعداديهمغاغةعبدهللا حسين عبدهللا عبدالهادى18520

2015137.57.51510731285.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةعبدالوهاب هالل عبدالوهاب عبدالعليم18521

34.515171314.527.514.5108.51585.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةعلى ناجى على رجب18522

2015137.57.51512751265نظاميالزوره االعداديهمغاغةقياتى سامى محمد حسين18523

515103.569.52.542117.55نظاميالزوره االعداديهمغاغةكيرلس عيد صدقى واصف18524

201510.57.57.5151070.51285نظاميالزوره االعداديهمغاغةكيرلس هانى فوزى بشرى18525

32.51519.51212.524.518.51101485نظاميالزوره االعداديهمغاغةمايكل وديع عبدهللا صادق18526

3115.517.59.510.520161001485نظاميالزوره االعداديهمغاغةمحمد ايمن محمد سليمان18527

40253.5نصف8.57154.54.59نظاميالزوره االعداديهمغاغةمحمد جمعه عبدالعليم رجب18528

26653صفر37.5102.535.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةمحمد حسين خميس حسين18529

3.515105.5611.53.543.51055نظاميالزوره االعداديهمغاغةمحمد خلف معبدمحمد18530



23151698.517.511.5831565نظاميالزوره االعداديهمغاغةمحمد خميس صالح حسن18531

201513.57.57.5151073.51055نظاميالزوره االعداديهمغاغةمحمد رمضان مرعى الفولى18532

201514.57.57.5151074.5145.55نظاميالزوره االعداديهمغاغةمحمد شعبان ابوزيد على18533

39.5107.53.5واحد515103.558.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةمحمد شعبان معتمد عيد18534

71510.546.510.51.544.575.55نظاميالزوره االعداديهمغاغةمحمد عبدالسالم على عبدالغنى18535

201512.57.57.5151072.5118.55.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةمحمد عبداللطيف محمد عبداللطيف18536

201514.57.57.5151074.5125.55نظاميالزوره االعداديهمغاغةمحمد عبداللطيف مساعد حسن18537

4.56105.5611.52.534.5136.55نظاميالزوره االعداديهمغاغةمحمد مؤمن توفيق عبداللطيف18538

2015167.58.5161077105.55نظاميالزوره االعداديهمغاغةمحمد وزير مرزوق جمعه18539

201512.57.510.5181075.5135.55نظاميالزوره االعداديهمغاغةمحمود ربيع عبدالغنى محمد18540

31.520.51811122314.5107.5127.55نظاميالزوره االعداديهمغاغةمصطفى عبدالرحمن عبدالعاطى محمد18541

2015157.510.51810781085نظاميالزوره االعداديهمغاغةمكرم مالك يعقوب تاوضروس18542

34.585.55واحد6.56105.55.511نظاميالزوره االعداديهمغاغةمنير حسنى منير حسن18543

8.561168.514.51.541.51075نظاميالزوره االعداديهمغاغةميالد بحر حليم ابراهيم18544

28105.5611.52.5341275نظاميالزوره االعداديهمغاغةمينا شحاته صدقى شحاته18545

26.51516.59112010.588.5117.55نظاميالزوره االعداديهمغاغةهدرا فانيوس اسحق فانيوس18546

26.51516.57.5916.51084.5137.56.5نظاميالزوره االعداديهمغاغةهيثم صحصاح محمد معبد18547

322818.511122318.51201686نظامينزله عصر االعداديهمغاغةاسماء عبدالناصر مرزوق معتمد18548

3016171192010931486.5نظامينزله عصر االعداديهمغاغةاالء عبدالحى عبدالوارث عبدالوهاب18549

30.5105.55واحد8.5510246نظامينزله عصر االعداديهمغاغةاالء عيد على عيد18550

4.5152.545.59.5334.5105.55.5نظامينزله عصر االعداديهمغاغةامانى عبدالعظيم عبدهللا على18551

56.55.54.5812.5332.5101.55نظامينزله عصر االعداديهمغاغةايمان جمعه مساعد زكى18552

2815108.57.51610791076نظامينزله عصر االعداديهمغاغةايمان عبدالفتاح على عبدالرحيم18553

96.537613334.586.55نظامينزله عصر االعداديهمغاغةايه رضا على منصور18554

5.56.53.53.54.582.5261153نظامينزله عصر االعداديهمغاغةبسمه عطاهلل فؤاد جرجس18555

2715107.57.51510771175.5نظامينزله عصر االعداديهمغاغةجهاد حسن عبدالنعيم حسانين18556

343015.513122517121.51876.5نظامينزله عصر االعداديهمغاغةحسناء هشام عبدالمعتمد عبدالصمد18557

37.530171211.523.518126146.55نظامينزله عصر االعداديهمغاغةدعاء حمد جمعه حيدر18558

2015107.57.5151070146.55نظامينزله عصر االعداديهمغاغةدعاء رمضان حسن على18559

3121107.57.51512891375نظامينزله عصر االعداديهمغاغةرشا نور الدين كمال فهمى18560

2015107.57.51510701265.5نظامينزله عصر االعداديهمغاغةزهره عرفان محمد طلب18561

34.528.515138.521.516115.51375نظامينزله عصر االعداديهمغاغةسحر جمعه عبدهللا على18562

38.517.51010.511.52215.5103.51375.5نظامينزله عصر االعداديهمغاغةسحر حمدى على حافظ18563

37.5291614132717.5127167.56نظامينزله عصر االعداديهمغاغةسحر محمد مرعى احمد18564

38.528.513.513.513.52717.51251575نظامينزله عصر االعداديهمغاغةشروق احمد حسين على18565



3224108.51119.515.51011575نظامينزله عصر االعداديهمغاغةشروق مبروك عبدالبصير مبروك18566

33.515127.57.51513.5891775نظامينزله عصر االعداديهمغاغةشهد السيد مندى عبدهللا18567

3426.510.512.59.52216.5109.51575.5نظامينزله عصر االعداديهمغاغةشيماء راضى عبدالمنعم حميده18568

33.523107.58.51611.594167.55نظامينزله عصر االعداديهمغاغةشيماء على سعيد اسماعيل18569

35.518.5128.51018.517101.51675نظامينزله عصر االعداديهمغاغةشيماء مطاوع الجلى ابراهيم18570

4027201514.529.519.5136147.55نظامينزله عصر االعداديهمغاغةعبير شعبان عيسى عبداللطيف18571

2015107.57.51510701275نظامينزله عصر االعداديهمغاغةفاتن محمد سيف عبدالجواد18572

41.532.55.5213.5855نصفنظامينزله عصر االعداديهمغاغةفاطمه احمد محمد عبدالوهاب18573

2019107.510.51810771775نظامينزله عصر االعداديهمغاغةفاطمه ربيع خيرى منصور18574

341915.51210.522.5151061675.5نظامينزله عصر االعداديهمغاغةفاطمه محمد سلموس مراد18575

25.515107.57.5151075.5157.55نظامينزله عصر االعداديهمغاغةلمياء حمدى عبدالوهاب بشر18576

30.5151087151080.51456نظامينزله عصر االعداديهمغاغةمنه كارم محمد دسوقى18577

6.515456.511.52.539.586.55نظامينزله عصر االعداديهمغاغةمها محمد سعد احمد18578

402918.513.51326.5191331576.5نظامينزله عصر االعداديهمغاغةندا وجيه حسن عفيفى18579

3.52.54.54.5711.5325353.5نظامينزله عصر االعداديهمغاغةنورهان صابر محمود عبدالغنى18580

33.522161314.527.5171161575.5نظامينزله عصر االعداديهمغاغةهناء امالى فخرى اسعد18581

8.5152.557.512.51048.5107.55نظامينزله عصر االعداديهمغاغةياسمين عواد على عيد18582

6.5153.546.510.51045.51235نظامينزله عصر االعداديهمغاغةابراهيم عيسى موسى حسين18583

13153.52.557.54.543.51375نظامينزله عصر االعداديهمغاغةاحمد ربيع ابراهيم محمد18584

12.5153.54.55.5103441075نظامينزله عصر االعداديهمغاغةاحمد عطيه حسن جاد18585

7.542.53.5710.5226.51345نظامينزله عصر االعداديهمغاغةاحمد محمد امين مبروك18586

2920.51099.518.515931375نظامينزله عصر االعداديهمغاغةاسالم عصام جابر عباس18587

2715107.58.5161078187.55نظامينزله عصر االعداديهمغاغةبيشوى اميل رمزى ملطى18588

39.5211810.513.52414116.51477نظامينزله عصر االعداديهمغاغةجمال امير محمد دسوقى18589

4.51.53.54.5821656.53صفرنظامينزله عصر االعداديهمغاغةحازم نصر محمد بيومي18590

2015107.57.5151070165.55نظامينزله عصر االعداديهمغاغةرمزى اميل رمزى ملطى18591

21.515107.57.5151071.5105.55نظامينزله عصر االعداديهمغاغةسعد امين سعد امين18592

2015107.57.51510701055نظامينزله عصر االعداديهمغاغةعلى رفوت عبدالعزيز حسن18593

682.534.57.53.527.551.55نظامينزله عصر االعداديهمغاغةكامل محمد عبدالرحمن عبدالغنى18594

7151.55491042.587.55نظامينزله عصر االعداديهمغاغةكريم محمد عبداللطيف عبدالحافظ18595

8.573.54.5610.5332.5105.55نظامينزله عصر االعداديهمغاغةكريم منشاوى عبدالمنعم حميده18596

2015107.57.51510701485نظامينزله عصر االعداديهمغاغةماريو ماهر وليم عياد18597

2915108.57.51610801365نظامينزله عصر االعداديهمغاغةمحمد احمد محمد على18598

28151087.515.51280.5157.55نظامينزله عصر االعداديهمغاغةمحمد رجب عبدالغفار عبدالعظيم18599

6643.547.51033.51055.5نظامينزله عصر االعداديهمغاغةمحمد زكريا محى الدين حسن18600



30103.55واحد10.55.55.54.537.5نظامينزله عصر االعداديهمغاغةمحمد محمد فؤاد محمود18601

11.56104610441.5165.55نظامينزله عصر االعداديهمغاغةمحمود احمد محمد عبدالوهاب18602

3115107.57.51510.581.5147.55.5نظامينزله عصر االعداديهمغاغةمحمود احمد محمد محمد18603

3315107.57.51510831885.5نظامينزله عصر االعداديهمغاغةمحمود جمال سعد احمد18604

17.57.5455.510.5544.5106.55.5نظامينزله عصر االعداديهمغاغةمحمود عبدالعظيم امين مبروك18605

7.58.53.52.54.572.52992.55نظامينزله عصر االعداديهمغاغةمصطفى عادل ابوالكرامات عبدالوهاب18606

3315107.57.5151083165.55.5نظامينزله عصر االعداديهمغاغةمصطفى عبدهللا عرابى عبدهللا18607

3.51545.54.5102.53575.55نظامينزله عصر االعداديهمغاغةهيثم محمد محمد يونس18608

36.5151810.51121.518.5109.5196.56نظامينزله عصر االعداديهمغاغةولسن عاطف وليم عياد18609

2015107.57.5151070145.55.5نظامينزله عصر االعداديهمغاغةيوسف يحيى ابو غنيمه محمد18610

14656صفر1.52.5واحد2.572نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةاسراء خميس هاشم مهني18611

6.532.52.52.551.518.5755نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةاسماء تامر طه شعبان18612

14.595.543.57.51.5381465.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةاسماء رجب خلف عبدالتواب18613

13745صفر4.522.535.5واحدنظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةاسماء سنجر بكرى محمد18614

35.583.55.5واحد118.54.54.5610.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةاسماء عبدالجواد رمضان قاسم18615

24.51075.5واحد943.54.52.57نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةاسماء محمد معوض خلف هللا18616

2515107.57.51510751275.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةاسماء ناجح احمد السيد18617

3716.514.5108.518.513.5100178.56نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةالشيماء كمال عديل عبدالجليل18618

2615128.57.5161079178.56نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةامانى سالمه جمعه ابوغنيمه18619

371515.59.58.51816101.5178.56نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةامنيه ممدوح مراد محمد18620

341285.5نصف12.56.544.5610.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةاموره رجب حينى محمود18621

22147.55نصف9.52.5432.55.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةانجى رضى السيد خليفه18622

721.51.53.551.5171425نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةايمان شعبان درويش عابد18623

25.5664373.5481585نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةايمان عبداللطيف عيسى صالح18624

3015107.57.51510801775.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةايمان عطيه حسن محمد18625

16.51675.5صفر5.523.53.525.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةايمان فتحى راضى عبداللطيف18626

271565.5نصف114.53.534.57.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةايمان ناجح حامد احمد18627

206543.57.5240.51465نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةبسمه رزق على عبدالعظيم18628

241046نصف68.52.533.56.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةبسمه محمود عبدالمنعم عبدالحميد18629

27145.56نصف9.57.5234.57.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةدعاء ابراهيم ابوشليته مصطفى18630

15.51355.5نصف333246نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةدعاء جمعه نجيب عبداللطيف18631

5.5واحد18.58نصف632.524.56.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةدهب شعبان ابراهيم رمضان18632

29.51146واحد8.584.52.557.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةدينا احمد عطيه طنطاوي18633

20105.55صفر752.52.535.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةدينا ناجح عزات ابراهيم18634

42.5147.55واحد20.584.544.58.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةرحاب محمد معوض خلف هللا18635



231275صفر73.5534.57.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةرضى جمعه شعبان جمعه18636

291255واحد7.58.54.53.547.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةرويدا رمضان كامل عبدالوهاب18637

43156.55صفر20953.55.59نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةسالمين شريف غالب بكري18638

22101.55صفر833358نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةسحر فايز مفتاح طنطاوي18639

37.5152012.513.52618116.5197.55.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةسماره رمضان محجوب عبدالقادر18640

19975صفر54.52.52.54.57نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةشيماء عوف خميس فضل18641

10.56.53.52.546.51.528.51255نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةصفاء جمعه جمال عبدالجليل18642

20.5955واحد6334.537.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةعبير محمد درويش عابد18643

24.5125.55صفر8.552.544.58.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةعدليه شافعى راضى جاب هللا18644

54434.57.52.523115.55نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةفاطمه حسن عبدالهادى مقيدم18645

4543581.522.5145.55نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةفرحه جمعه بيومى علي18646

22.51355.5صفر7.573235نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةفرحه عبدالصمد ابراهيم عبدالصمد18647

13855صفر2.5نصف4.53.52.52نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةفله رفاعى احمد علي18648

15.5145.55نصف234.52.535.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةلواحظ ضاحى عطيه عبداللطيف18649

27.51355صفر10.5543.54.58نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمنال منيسى السعودى منيسي18650

3215107.57.51510821765نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةنجوه رضا عطيه حسن18651

28.5145.55واحد7.56.54.53.55.59نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةهبه بدوى رمضان عبدهللا18652

39165.55واحد12.5667.5613.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةورده محمد محروس حسن18653

331355واحد8.584.55611نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةوفاء بحيرى محمود عبدالوهاب18654

صفر42.5155واحد116117.5613.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةاحمد السيد كمال حسين18655

46.51665واحد14.58134610نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةاحمد ايوب الجالى محمود18656

2015147.57.5151074176.55نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةاحمد جمعه معوض عبدهللا18657

35.5171910.510.52113.5106206.55نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةاحمد خميس حافظ حسين18658

24.51635صفر6.5553.54.58نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةاسالم بسيونى يونس محمود18659

2015107.57.51510701465نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةاسلمان خالد احمد السيد18660

34.515149112018101.5176.55.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةايمن مبروك عبدالمطلب محمد18661

2015107.57.51510701365نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةايهاب بدوى رمضان عبدهللا18662

7.596.53.547.51.5321255نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةبالل نصر امل محمد18663

351917.58.57.51614.51021865نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةحسن سالم منير محمد18664

321516.57.57.5151088.51985نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةحماده عبيد نعاس السيد18665

30.515177.5815.510881665.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةحمدى عبدالجواد عبدالمنجى حافظ18666

201512.57.5815.510731165نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةخالد عيسى عوض علي18667

3315.5199.58.51816.51021765نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةخالد محمد فكرى محمد18668

26.51514810181083.51365نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةرجب رمضان طلب محمد18669

23123.55صفر6.573.5336نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةرجب ناصر رجب عبدالموجود18670



301435صفر124.55.52.55.58نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةرضا خلف مفتاح ابراهيم18671

30.5145.55صفر10.55.5644.58.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةرمضان جمال رمضان حسن18672

251455صفر9.5433.558.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةسعيد صالح سعيد محمد18673

3515166.58.51510911765نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةسليمان ربيع معوض عمار18674

9.54.533.569.51.5281455نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةصدام حسين جمعه ابراهيم18675

36.5125.55.5واحد97.5103.55.59نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةصالح ابراهيم وذير ابراهيم18676

291155.5واحد982.544.58.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةطارق محمد وزير ابراهيم18677

2015107.57.51510701175.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةعلي حسب هللا على عبدالعظيم18678

17.5125.55.5صفر46.52235نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةعبدالرحمن رمضان طلب محمد18679

2015107.57.51510701456نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةعبدالرحمن رمضان منازع محمد18680

29.516.5191114.525.520110.51855نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةعبدالرحمن عطيه حسين عبدالحميد18681

341511.58.51119.516961785نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةعبدالرحمن فتح هللا عبدالمنعم علي18682

20.515108.57.5161172.51475نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةعبدالغنى حماده عبدالغنى محمد18683

29151087.515.51079.5165.55نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةعبدهللا على عبدالعزيز علي18684

37.5302014.514.52919.51361965نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةعبدهللا فايز دكرورى محمد18685

22.5555واحد571.53.54.58نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةعلى ناصر رجب عبدالموجود18686

24.515107.57.5151074.5187.55نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةعمر ابوالنور مفتاح طنطاوى18687

471.553.58.51.522.51155نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةعمر جعفر منيسى محمد18688

38.51155واحد8.51525712نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةفتحى محمود ربيع فتح18689

22.5955صفر65.52.54.548.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةكارم رضا عبدالحميد عبدهللا18690

46.51765واحد2015343.57.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةكريم ياسر احمد محمد18691

14735صفر22.54.5واحد4.54نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمجاهد جمعه مجاهد محمد18692

5.5324591029.51426نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمحمد ابوطوق ابوالحسين عبدالوهاب18693

8724593.529.51256نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمحمد حسن صابر عمار18694

31151088.516.51183.51576نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمحمد خليفه صالح حسين18695

231055نصف3.55.59نصف76نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمحمد ربيع سيد سالمه18696

20151089.517.51072.51555نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمحمد رجب عبدالحميد رياض18697

30.5125.56نصف5152358نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمحمد رمضان احمد عبدالطيف18698

271355صفر9.562.53.55.59نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمحمد رمضان معوض خلف هللا18699

27.515107.57.5151077.51485نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمحمد عطيه ايوب على18700

361475نصف146384.512.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمحمد عالء السيد خليفه18701

4427.5310.5222.5133.53نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمحمد فتحى راضى عبدالطيف18702

5382.520.51853.5واحد54نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمحمد مفتاح محمد على18703

15.5657.5310.52.539.51853.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمحمود رفاعى صالح محمد18704

19435.53.593381554نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمحمود عشور حسن مسعود18705



5.5واحد253.58.5214.58واحدواحدنظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمحمود عيسى توفيق عبدربه18706

3.5424.537.5219162.53.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمحمود عيسى شعبان جمعه18707

2215107.57.51510721365نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمحمود محروس محمود عبدالوهاب18708

9225492241369نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمحمود محمد محروس حسن18709

7.55252.57.5224113.54نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمصطفى انور محمد عثمان18710

9737.54.5122331433.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمصطفى جعفر منيسى محمد18711

4.526.5212.51353.5صفرواحد3نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمصطفى حسين مختار عبدالغفار18712

6.53453.58.5224533.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمصطفى مسعود حسن حسين18713

25.515107.57.5151075.5146.55نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمظهر جمعه عبدالباسط مصطفى18714

7.5345.54.510226.51464نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمعاذ عبدالكريم منيسى محمد18715

15.5565.54.5103.5401454نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةمعتصم ابوالنجف عبدهللا محمد18716

7635.549.52.528953.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةنادر عبدالجواد صادق الجارحي18717

12.555538333.5155.54نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةنادى رضا شعبان يونس18718

66343.57.53.5261075.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةوائل جمعه عطا محروس18719

52واحد252.57.5213صفر1.5نظاميحسين منيسى االعداديهمغاغةيوسف شعبان مختار عبدالصمد18720

2015138.57.51610741485نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارابانوب عماد ميخائيل جوهر18721

33261911102116115147.55.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاراحمد اسماعيل خلف محمد18722

33242011122317.5117.5168.59.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاراحمد حسن محمد احمد18723

8.51558412242.5147.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاراحمد حسين عبدالصالحين محمد18724

2015148.57.5161075167.56نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاراحمد خلف ابراهيم السيد18725

2015158.56.51510751475نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاراحمد رضا محمود متولى18726

35292014.513.52818.5130.5167.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاراحمد عيد احمد عمر18727

2.531052.57.52251264نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاراحمد محمد احمد ابراهيم18728

22.515127.57.5151074.5186.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاراحمد محمد عبدالعظيم عبدالوهاب18729

7.51547.5512.5241145.55.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاراحمد ناصر جمال محمد18730

21.515118.57.5161073.5117.55.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاراسامه انور فاروق حبيب18731

30241713.5922.510.5104147.55.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاراسحق تامر ظريف عبدالنور18732

2015167.57.51510761575نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاراسالم ناصر شعبان عبدالرحمن18733

30.5151687151086.51976نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاراسالم وائل صالح ابوغنيمه18734

2815171282010901877نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاراألمير ربيع محمد عبدالناجى18735

761051.56.51.53167.54نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارامير عاطف رمزى سيدهم18736

2015117.57.51510711085نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارانطونيوس سمير وديع عطيه18737

24.5151210.51020.511.583.5126.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاربيشوى عزت كمال عوض18738

2015107.57.51510701185نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاربيشوى قدس اسحق نصير18739

3215127.57.51511.585.51175نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاربيشوى لبيب فرانس لبيب18740



2215107.57.51510721265نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارجورج عماد عيد عويضه18741

7.5411.51044.51264غ212نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارحازم اشرف محمود سيد18742

2415107.5916.51075.51665.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارحازم ايمن طلعت فرغلي18743

106647.511.54.5381046.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارحازم شعبان ابراهيم عبدالعليم18744

2015107.57.5151070176.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارحازم مصطفى سيد عتريس18745

29.5201511102110.5961885نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارحسام حسن رمضان سيد18746

3315148.57.51611.589.5187.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارحسام رضا محمد محمود18747

7.52.5101.51685.54واحدصفر3.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارحسام محمد عبدالحميد حسين18748

17457.54.5124.542.5185.55.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارحسن ثروت حسن احمد18749

101545.5510.5544.51155نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارحسين على امام على18750

8433.54.581.524.5133.55.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارخالد حربى صابر على18751

30171714122613.5103.51876نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارخالد محمد هاشم مرعى18752

30.5191611.59.52117.51041666.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارخالد مختار عبدالمنعم صادق18753

29.515139.511.52114.593146.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاررامى امير ناثان حنا18754

1571083.511.5447.565.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارربيع رجب ربيع عبدالحفيظ18755

29151311.57.51915911356نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاررضا محمد صالح حسين18756

31201112.51224.512.599166.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارريمون اسحق سيد زاخر18757

20151087.515.51070.51175.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارزياد عادل محمد منصور18758

202585134441055نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارسعيد عصام سعيد عبدالرازق18759

20.515107.57.5151070.51075نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارشعبان محمد شعبان عبدالشافى18760

23.51510107.517.520861865.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارشنوده بدر نمر زكى18761

14.58107.54.5121.5461765.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارشنوده صفوت نعيم حنا18762

33.515127.57.5151085.51055نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارصبرى خالد صبرى جالل18763

41.5125.55واحد116127.5411.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارضياء محمد احمد احمد18764

2815137.57.5151182147.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارطارق عبدالنبى حسن نعيم18765

14.54107.5512.52.543.5147.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارطارق فضل شعبان عبدالعزيز18766

23.515147.57.5151279.5157.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارطه احمد طه احمد18767

2015137.57.51510731655نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارطه سيد عثمان حسن18768

34151414.51428.515.51071666نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعبدالرحمن احمد محمد تونى18769

21.515127.57.5151073.5165.55.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعبدالرحمن اشرف على محمد18770

2415137.57.51510771465.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعبدالرحمن كمال ابراهيم ابراهيم18771

18.5657.53.511242.51454نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعبدالرحمن محمد احمد محمد18772

163743.57.51043.51175نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعبدالرحمن محمد السيد شبل18773

39.528171413.527.519.5131.5155.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعبدالرحمن مسعود لطفى عبدالستار18774

19774.537.51.5421555نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعبدالرحمن وفدى رجب ابوالعال18775



13.55104.55.5104.5431055نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعبدالعاطى محمد عبدالعاطى ابراهيم18776

30271912.511.52416116197.56نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعبدهللا ابراهيم سعد محمود18777

25.5201711.51122.517102157.56.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعبدهللا احمد عوض سيد18778

18237.5411.5337.5135.55.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعبدهللا حسان محمد احمد18779

2215107.57.51510.572.5186.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعبدالمسيح جرجس اسحق نصير18780

24.515127.57.5151076.5137.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعبدالمسيح سمير جرجس برسوم18781

2015117.57.51510711275نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعلى احمد على محمد18782

24.515117.57.5151075.51565نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعلى سيد عثمان حسن18783

3015127.57.5151183166.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعلى عيد محمد عيد18784

27.515149.57.5171285.5166.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعلى محمد على السيد18785

2015117.57.5151071176.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعمر عبدهللا على حسن18786

22.5161212.5820.51081167.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعمرو خالد محمد عبدالغنى18787

28.51510107.517.51081117.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارفارس سمير ظريف كامل18788

27.515127.57.5151180.51565نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارفارس محمود محمد محمود18789

14374.53.585.537.51473.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارفهد ناصر جمعه حسن18790

2015107.57.5151070147.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاركريم احمد محمد محمد18791

2015127.57.5151072116.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاركريم عصام صالح شحاته18792

2015147.57.5151074105.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاركيرلس مجدى عزيز عطيه18793

29.5151511.51021.510911166.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارماركو جورج رزيق رزيق18794

2515137.57.51510781275.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمجدى عماد حنين نصر هللا18795

351146.5صفر18267.51.59نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمد ابراهيم احمد احمد18796

164107.53.5111.542.5115.55.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمد ابراهيم محمد احمد18797

8.52653.58.5227105.55.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمد احمد سيد عبدالعال18798

16.54532.55.5435105.52نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمد اسامه صفوت ابراهيم18799

37.5282014.514.52917.5132137.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمد حسين اسماعيل حمد هللا18800

118107.5411.52.5431373نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمد حسين زكى حسين18801

11857.529.5235.5107.53.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمد رضا احمد سليمان18802

815452.57.5236.51063.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمد رضا محمد ربيع18803

23.523141011.521.513951455نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمد رضا مرسى احمد18804

12.51535.527.55.543.51053نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمد سيد طرزان عبدالعال18805

2619118.57.51610821265نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمد عبداللطيف على السيد18806

15647.5310.54.5401164نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمد عطا رجب عرفات18807

14.5165426243.51073نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمد عطا عزت حسن18808

41564.537.51.53486.52.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمد عالء صالح ابوغنيمه18809

2016107.57.51510711065نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمد عمر احمد فتح الباب18810



2316109.57.5171076136.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمود احمد محمود بكر18811

12.5924371.532105.53.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمود جمعه رشوان مصطفى18812

20.515107.57.5151070.5136.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمود خالد احمد محمود18813

31.51511.57.57.5151083156.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمود خليفه محمود عبدهللا18814

2015107.57.5151070147.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمود طلعت محمود عباس18815

24.5181087.515.510781065نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمود عصمت بديع عبدالعزيز18816

18.5767.53.511446.5115.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمود عالء عيد مرعي18817

12.5745.53.592.535125.53.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمود على عبدهللا محمد18818

23.58652.57.52.547.51465نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمود محمد خلف عبدالشافى18819

22.595448246.51263.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمود محمد رفعت عبدالقادر18820

2015167.57.51510761465نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمود محمد عبدالرازق عبدالعزيز18821

2015167.57.51510761665نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمروان عاطف عيد خليفه18822

7.59104.52.57235.51163.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمصطفى احمد ربيع هاشم18823

2015107.57.5151070155.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمصطفى حسن عبدالفتاح طه18824

31.516181112.523.515.5104.5166.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمصطفى رمضان سعد اسماعيل18825

2015158.57.51610761155نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمصطفى شعبان ناجح حسن18826

82137.57.51510481254نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمصطفى عاطف فولى حلمى18827

10.56117.5310.53411564نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمصطفى نصر الدين عبدالعظيم عبدالعزيز18828

201515871511.576.5105.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمينا هانى جاد حبيب18829

27.5151587151385.5145.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاروائل على ابراهيم بيومى18830

38.5151813.5922.517111165.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاروائل هشام فرج محمد18831

24151597.516.516.5871675نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاريوسف سالم سيد دكروري18832

392520911.520.514.51191465نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاريوسف شعبان جابر احمد18833

3830201514.529.519136.51775نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاريوسف على السويفى عبدالجواد18834

2015117.57.5151071156.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاريوسف على حسنى على18835

6.57117.5310.53.538.5105.52نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاريوسف عماد عويس محمد18836

3015167.57.51510861365نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاريوسف ماجد يوسف جرجس18837

32151711.57.51910931775نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاريوسف محمد اسماعيل حمدهللا18838

35.5151897.516.514.599.51685نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاريوسف محمد بكرى صالح18839

2081052.57.5247.51453.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاريوسف محمد رجب سيد18840

32151987.515.510.5921285نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاريوسف محمد يوسف على18841

33151487.515.51087.51575نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارابتسام شعبان محمد ابوريه18842

341914107.517.512.5971766نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارابتسام محمود على محمد18843

2015107.57.5151070147.55.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزاراسراء محمود ثابت عسران18844

23.520107.57.51510.579177.55.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزاراسراء محمود عبدالغفار محمد18845



22.515107.57.51512.575166.55نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزاراسراء ناجح محمود عبداللطيف18846

2615107.57.5151379107.55نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزاراالء رجب شعبان دسوقي18847

2115117.57.51511.573.5157.55نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارالفت عبدالقادر السيد علي18848

2815117.57.51510791875نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارامل صالح محمد زكي18849

36.5151687.515.51497157.57.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارامنيه رجب عادل رياض18850

2015107.57.51510701265نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارامنيه محرم فولى احمد18851

3015137.57.51512.585.51475.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزاراميره صابر محمد ثمان18852

2015127.57.5151274108.55نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزاربسنت رضا عبدهللا عبدالعزيز18853

40252010.58.51918.5122.5177.57.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارتسنيم حماده محمد هديه18854

3826191181919121197.57.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارتغريد عاطف عيد سيف18855

3115188.57.51612.592.51976.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارجهاد احمد عادل رياض18856

3415107.57.51510.584.51366نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارجهاد رمضان فرج راشد18857

2015107.57.51510701076نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارحبيبه عمر ابوزيد عبدالعاطي18858

12.54107.5411.510481076نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارداليا ممدوح عبدالحميد احمد18859

2015107.57.5151070106.55نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزاردعاء رمضان جارحى احمد18860

3715128.57.5161090156.55نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزاردينا حمدى عبدالعليم عبدالوهاب18861

3020157.57.51511.591.51775نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزاردينا فهدى قطب محمد18862

2215117.57.51510731575نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزاررحمه رمضان ربيع اسماعيل18863

40272012.510.52316.5126.5198.57.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارريهام ربيع محمد حسن18864

201512.57.57.5151072.51177نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارزينب عاطف رمضان يوسف18865

33151912.58.52110981987.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارساره مصطفى كليب عبدالمالك18866

2917187.57.51510891888نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارسهيله رضا عبدهللا عبدالعزيز18867

39292015153020138195.58.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارشروق حسن محمد سالم18868

33151897.516.51092.51967.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارشروق ممدوح احمد قنديل18869

301517107.517.51089.51687نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارشرين عبدالعاطى فرغلى عبدالعاطي18870

35182010112115109197.57نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارشهد احمد ناجح عبدالوهاب18871

49776واحد198107.53.511نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارشيماء فرغلى محمد فرغلي18872

2015147.57.51510741078نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارشيماء محمود احمد فرغلي18873

2415147.57.5151078147.57.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارشيماء محمود رياض طه18874

40272013132618.5131.52078.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارصابرين محمود عبدالجابر احمد18875

31192097.516.51096.52088نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارعلياء نادر عبدالجابر احمد18876

3515187.57.51510931587.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارفاتن عرفه احمد قنديل18877

2515177.57.51510821986نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارفرحه ياسر كريم عبدالوهاب18878

20151697.516.51077.51487نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزاركرم عبدهللا عبدهللا عبداللطيف18879

3822209.57.51711108187.57.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارمريم احمد محمد علي18880



26.515187.57.5151084.51888نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارمريم طارق محمد سالمه18881

3617209.57.51713.5103.51987.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارمريم عبدالعزيز عبدالغفار محمد18882

40302013132619.5135.51997.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارمريم عالء الدين محمد عبدالحميد18883

33.5182011.57.51912.51032097.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارمنه هللا محمود محمود رجب18884

35.51520117.518.51099187.57.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارمنى محمد شعبان سيد18885

2015107.57.5151070196.55نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارمنى محمود فتحى نجدى18886

25.5151687.515.510821955نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارناهد شريف خضر عبدالوهاب18887

331615107.517.51091.5196.55.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارندى شريف فتحى نجدي18888

23151197.516.51075.5116.55نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارنسمه فالح ثابت عسران18889

29.5151187151080.5167.55نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارنورهان عبدالوهاب خالد عبدالوهاب18890

27151487.515.51081.5186.55نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارهاجر رضا عبداللطيف ابوعزيز18891

16.55104.548.51.541.51173.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارهاله عصام محمد سالمه18892

31.5191797.516.510941675.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارهند عصام عبدالعظيم عبدالعال18893

39272012.51325.519.51311977نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزاروالء رمضان محمد سليمان18894

2515157.57.51510801875نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارياسمين رمضان خلف صابر18895

2615147.5815.51080.51675نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارياسمين محمد احمد احمد18896

2715117.57.51510781775.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد خلف شحاته عبدالعزيز18897

117104.57.5122421774نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد عاشور ابراهيم عبدالواحد18898

2015147.57.51510741055نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزاراسامه هانى عبدالجابر احمد18899

2215107.5815.51072.51877.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزاراسالم خالد محمد سيد18900

194.5107.55.5131.548196.55نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزاراسالم محمد كامل زناتي18901

3415168.56.5151090197.55.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارايهاب رجب فالح سعد18902

2515107.57.51510751755نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزاربدرى خالد خضر عبدالوهاب18903

38.51862.5واحد16.566.54.548.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارحماده رجب على قنديل18904

2815127.57.5151080207.56.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارسعيد احمد سيد حسانين18905

3219187.57.5151397208.56.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارسيد محمد فؤاد محمد18906

39271798.517.518.5119195.56نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن محمد عبدالرحيم علي18907

20151287.515.511.574195.55نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارعبدهللا جمال احمد فرغلي18908

20151497.516.51075.51955نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارعبدهللا كمال ابراهيم محمود18909

3615147.57.5151393195.55.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالواحد عيد ابراهيم عبدالواحد18910

2315148.56.5151178195.55نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارعلى حسن عادل رياض18911

241516871512821966نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد حامد محمد قنديل18912

201516961513.579.5186.55نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد سعيد الوفدى حميده18913

221513961510751965نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد محمد معتمد سيف18914

3715177.57.5151397196.55نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود رضا عواد حسين18915



3115177.57.51511891966.5نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى يسرى رجب سنوسي18916

36.515.517.588161398.51967نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزارهشام اشرف رمضان احمد18917

2015137.57.51510731966نظاميالشيخ عطا االعداديه المشتركهبنى مزاريوسف رمضان محمد سيد18918

2015157.57.5151075195.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاراحالم عزت فؤاد شاكر18919

31.515167.57.5151087.51865نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاراستير عاطف عياد صادق18920

20151597.516.51076.52065نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاراسراء احمد عبدالوهاب محمد18921

26.515107.57.5151076.52075نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاراسراء جمعه ضويحى مسلم18922

271510118.519.51182.51985نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاراسماء ابراهيم حشمت نصر الدين18923

23.517101111.522.515881985نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاراسماء محمد يحى محمد18924

23.516118.57.5161076.5206.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاراسماء ياسر عبدالحميد شحاته18925

23151087.515.51073.5206.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاراشرقت عبدالظاهر سالم نظيم18926

23.51510124.516.510751965نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاراالء رضا حسن دسوقى18927

23151011.54.51610742075نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارامل بدرى محمد احمد18928

39302014.51529.518136.52086.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارامل كمال يحى عبدالمنعم18929

403019151530191382086.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارامنيه محمدالسعودى بكر يوسف18930

22151797.516.51080.52085نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاراميره اسماعيل احمد هاشم18931

403020151530201401978نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاراميره عزاوى على حسين18932

33231913.58.52218.5115.51975نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاراميره ناصر مصطفى شحاته18933

24.51513107.517.510802075نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارايمان رمضان حسن محمود18934

2215137.57.51510752066نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارايه اسماعيل عبدالحميد اسماعيل18935

3921.5161411.525.5181201985نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارايه حماده محمد احمد18936

36.5151297.516.51090186.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارايه زين عبدالمنعم عبدالغنى18937

30.51511119201288.5198.55.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارايه عالء على عبدالغنى18938

2115107.57.5151071186.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارايه على رجب صابر18939

39302015153020139197.56نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارايه على محمد على18940

2315127.57.5151075148.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارايه عماد فتحى حسين18941

3315187.57.51511.592.5166.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاربدريه احمد عبدالفتاح حسن18942

35.5151714132710104.51655نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاربسمله محمد عبدالجواد محمد18943

35.5151714132713.51081655نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاربسمه ناصر مصطفى شحاته18944

203124.559.53.548127.53.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارجهاد صبرى كمال صابر18945

26.515107.57.5151076.5106.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارجيسيكا اسامه عزت زخارى18946

36.526.519.51513.528.514.5125.5166.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارخلود محمود محمد عبدالعظيم18947

261516127.519.51086.5176.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارداليا رضا حسين على18948

29.51513.510.57.51810861255نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارداليا عبدالعال صالح عبدالعال18949

33.51517107.517.51194137.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارداليا فارس رمضان محمد18950



36.515129.57.5171090.5198.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارداليا محروس عطيه مجلي18951

351514.51412.526.511.5102.5198.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاردانيا هانى عزمى ايوب18952

3417.516.513.512.52615109168.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاردعاء عيد عبدالعزيز احمد18953

40.5108.52صفر2085.54.52.57نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاردميانه عماد بشرى عزيز18954

2915181282010921585.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاردنيا عبدالنبى محمد رجب18955

403020151530201401787.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاردنيا محمد محمود سيد18956

3719.517.514.513.52816118208.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاردينا رمضان عيد محمد18957

402719.514.51327.5191331785نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاررؤى محمود شعبان مهنى18958

2815147.57.5151082146.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاررانيا ايمن عبدالعظيم اسماعيل18959

341516.514.5519.510951885نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاررحمه صابر احمد اسماعيل18960

29151012.54.5171081188.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاررحمه ياسر محمد سيد18961

31151012.57.5201490208.55.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاررضوى بدرى محمد احمد18962

3724.51314.512.52718119.51985.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاررغده سيد ابوالدهب محمد18963

381514.514.5822.518.5108.51975.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاررنا جمال عبدالمنعم محمد ابوزيد18964

351610147.521.51799.51686نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاررنا عبدالحميد سيد شعبان18965

34151011.55.51713.589.51686نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارريموندا رضا شحاته بسطا18966

29151012.5517.511.5831585نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارساره رضا عبدالعزيز عبدالمعبود18967

3015109.57.51713.585.5177.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارساره رفعت دميان حنا18968

3515.51011.59.52113.5951885.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارساره سيد عبدالمنعم عبدالفتاح18969

2415107.57.51510741585نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارسماح فاروق على محمد18970

231510961510731285نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارسمر محمد طبيب طلبه18971

321510.510.5515.511.584.5148.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارسيمون صفوت حنين جاد18972

3927.519.515153019.5135.5168.56.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارشذى احمد عدلى احمد18973

2215109.55.5151072157.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارشروق احمد جمال حلمى18974

3625.517.51414.528.519.5127198.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارشهد احمد عبدالرحمن احمد18975

3921.517.512.51022.519119.5168.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارشهد اسماعيل محمد حسن18976

39191012517151001685نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارشهد حسن عمر حسن18977

36151010.57.51814.593.5148.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارشهد رجب حسين محمد18978

3922.5181514.529.518127208.55.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارشهد رضا عبدهللا صالح18979

402718.51512.527.519.5132.5208.55.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارشهد رضا مصطفى حسن18980

30151011.57.51910841775نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارشهد محمد على على18981

301510871512.582.51675نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارشهد وليد محمد خليفه18982

3623.514.51212.524.519117.5197.56نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارشيرين فولى امين محمد18983

3615109.57.51713.591.5158.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارشيماء عبدالباسط عبدالعظيم احمد18984

16264371.532.5106.52.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارصابرين احمد على احمد18985



3115107.57.5151081186.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارصفاء احمد حسن شبل18986

2815107.57.51510781085نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارعهد احمد رجب ابراهيم18987

3015107.57.51510801685نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارغاده عاطف محمود عبدالنبي18988

2815107.57.51510781075نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارفاطمه احمد خليفه سالم18989

3217.510871516.591167.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارفاطمه سعيد محمود محمد18990

281510871511.579.51475نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارفاطمه محمد حسين شبل18991

2615101081810791275نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارفاطمه محمد خالد عبدالحميد18992

35151096151085146.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارفرحه فتحى عبدالشافى خلف18993

2215108.56.51510721475نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارفرحه محمود محمد حامد محمود18994

2215107.57.51510721565نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارفرحه هاشم ربيع هاشم18995

311510.587.515.510821865نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارفوزيه محمد عبدالعليم محمد18996

3315107.57.5151083177.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاركرستين سمير شكرى عبدالسيد18997

2015107.57.5151070166.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمادونا رضا عبدالمالك نجيب18998

36241013.51326.515111.51975نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمارى مجدى اسحق تاوضروس18999

461772.5واحد276.543.547.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمارينا حنا عياد داود19000

16.55.54.5448842.51.561.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمارينا رسمى بدير بسال19001

331511.51210221091.51965نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمارينا عماد مختار شاكر19002

2115107.57.51512731566نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمارينا ليشع جورجى مسعود19003

261610107.517.51382.51865.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمريم احمد عبدالمنعم سيديوسف19004

3315.512.512.51123.516100.51856نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمريم جمال محمد حسن سناره19005

2822.51313.510.52415.51031566.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمريم خالد حسب علم19006

32161111.511.52318.5100.51866.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمريم رجب فتح الباب عيد19007

3222.51011.5920.517.5102.51876نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمريم عاطف عبدهللا عطيه19008

332310128.520.57.5941865نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمريم عماد مالك مرقس19009

3929.519.5141529201371676نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمريم نزيه سمير اسكندر19010

205105.549.5448.5176.56.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمكه اشرف على عبدالحميد19011

321510107.517.51387.51876نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمنه هللا احمد محمد حسن19012

3824.514.514.51529.516.5123186.57نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمنه هللا عبدالغنى شوكت عبدالغنى19013

2815101311.524.513.5911766نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمنه هللا وليد نوبى محمدبالش19014

3427.51614.512.52719123.51966.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمنه بهاء فتحى برنس19015

3222.51114.513.52818111.5136.56.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمونيكا اشرف فاروق عزيز19016

341715.57.510.51815.51001966.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمياده عبدالعزيز محمد عبدالعزيز19017

18657.53.5114441765.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمياده مدحت مصطفى احمد19018

22151087151072155.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارميرا عصام محروس جرجس19019

291515.510.57.5181188.51855.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارميرنا محمد عبدالمنعم يوسف19020



2115108.57.5161072166.55.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارناديه محمد عبدالمنعم علي19021

25151010.51121.51283.5165.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارناديه هانى عبدالمعبود احمد19022

32151111.5920.514.593166.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارناردين اسامه محروس جرجس19023

31151010.5919.51186.51965نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارناهد اسامه عثمان عبدالحكيم19024

25151097.516.51076.5195.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارنجاح ناصر خضر عباس19025

2064.55491049.51663نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارنجالء ناجح ابوغنيمه عبدالعزيز19026

261510871510761665نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارندى بدرى احمد جالل19027

464.548.51028.5186.53.5غنظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارندى محمود حمدى محمود19028

261510981710781865نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارنسمه عادل احمد محمد19029

2815109.57.5171080185.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارنهى حكيم زكرى عبدهللا19030

2415107.57.51510741865نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارنوال خالد عبدالمنعم عبدالغنى19031

403019.515153020139.52078نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارنور مصطفى كامل شلقامى19032

20151087.515.510.5711665.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارنورهان ابراهيم عبدالفتاح حسن19033

291510107.517.51081.51755نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارنورهان فرج حسن محمود19034

2715107.57.51512.579.5185.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارنورهان محمود صفوت محمود19035

2015107.58.51610711865نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارنورهان هشام رمضان عبدالمنعم19036

2815107.57.51511791965.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارهاجر اشرف رمضان محمد19037

3015107.57.51510802065نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارهاجر خالد رمضان كامل19038

3828201412.526.516.51291965نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارهاجر رضا محمد احمد19039

2615107.57.5151177136.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارهاجر صالح رجب ابوالعاله19040

115254.59.51138.5155.55.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارهاجر عبدالنبى احمد ابراهيم19041

2615107.57.5151076156.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارهاجر محمد حسن كامل19042

27151097.516.51381.51865نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارهايدى عزت ميرى حنا19043

31151513.59.52311.595.51975نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارهبه حماده على على19044

2415107.57.51510.574.51975نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارهدير احمد بدر محمد19045

311513.510.57.5181188.51666نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارهدير احمد ناثان دكرورى19046

281510107.517.51181.51666نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارهدير عماد حمدى قطب19047

2115138.56.51510.574.51865نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارهمس عادل امام على19048

3515.5181414.528.518.5115.5197.56نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارهيام نبيل عنتر عبدالمجيد19049

2415108.56.51513.577.51865نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارياسمين خالد محمد كامل19050

2215107.57.51510721766نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارياسمين طلعت جمال محمد19051

2815159.57.51712871765نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارياسمين عبدربه كامل احمد19052

2315177.57.5151181186.56.5نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزارياسمين هاشم اسماعيل هاشم19053

32.5171613102313.51021885نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاريسرا محمد رمضان توفيق19054

271514.510.57.51815.5901575نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاريوستينا سمير جابر جيد19055



3015141151610851565نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاريوستينا هانى حنا سليمان19056

241516.5127.519.51085176.55نظاميالجالء للتعليم االساسىبنى مزاريوستينا وفيق حكيم يسى19057

4030201514.529.520139.51985نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارابرار رزق محمود ابوزيد19058

393020151530201392085.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاراريج محمد محمود محمد19059

372716.514.51327.517.5125.5186.57.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاراسراء ايمن عبدالعزيز عبدالحفيظ19060

2615119.55.51511781965نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاراسراء عبدالنبى ظنى محمد19061

29151510.54.51512861775نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاراسراء محمد فؤاد جمال19062

3618151313.526.512107.51665نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاراسماء حسن يوسف السيد19063

321515.51412.526.512101188.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاراسماء شعبان محمد على19064

382617.515153016.5128208.56نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاراسماء عاطف محمد عبدالحميد19065

351513.515153018.51121875.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاراسماء عبدالاله فوزى سالم19066

3421.515.51413.527.516.51152075.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاراسماء مدحت محمد عبدالغني19067

3830181413.527.517.5131207.55.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاراشرقت رمضان عبدالغنى حسين19068

3519.51714.512.52718.51172076نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاراالء ربيع اسماعيل احمد19069

3626.51714.51327.519.5126.51976نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاراالء وائل كمال علي19070

392616.514.514.52917.51281875نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارالشيماء محمد يوسف السيد19071

3415151311.524.516104.51975نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارامانى فولى رجب فولي19072

321917.511.57.51913.51011765نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارامل حماده ابوغنيمه محمد19073

39261814.513.52819130177.56نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارامل موسى ربيع احمد19074

29151511.51122.51091.51775نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارامنيه احمد محمد على19075

23151510.5919.51082.514.575نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاراميره احمد حسن محمد19076

3615.515.51513.528.518.5114148.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارانجى عصام ناجى رمزى19077

39281515153019.5131.5188.55.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاراوليفيا طلعت صالح سالمه19078

301718.51314.527.519.5112.5167.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارايات صالح محمد محمود19079

3929.51915153020137.5187.55.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارايمان ابراهيم يوسف فهمي19080

392618.515153018.51321776نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارايمان عالء جمال حسن19081

28151013.511.5251088177.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارايمان محمود مصطفى سيد19082

3518.51514.512.52712.51081475نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارايه عبدالتواب حسن احمد19083

3720.515.5151429171191685نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارايه عزت احمد السيد19084

403020151530201401875.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارايه محمد سعد محمد19085

3118161010.520.51095.51575نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاربسمله عادل شلقامى احمد19086

39302014.512.52720136187.57.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاربسمله عالء على شحاته19087

3522.51814.51125.5161171975نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاربسمله محمد صبحى عبدالحفيظ19088

4026.51814132716.5128187.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاربسمله ناصر رمضان منصور19089

40271914.513.52814.5128.51885نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاربسمله ناصر محمد امين19090



391919.514.51529.516.5123.5176.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاربسمله هشام محمد عبدالحليم19091

3819.516.513.511.52511110167.55.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاربسمله وليد عاطف احمد19092

38261613112410114176.56.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاربيرلى عادل فرج هللا متريوس19093

39301615153017.5132.5187.56نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارثريا اشرف محمد ربيع19094

32151613102316.5102.51675نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارحبيبه محمد عبدالنبى فرج19095

3624.51813122517120.51676نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارحبيبه وائل احمد محمد مصطفي19096

3526.518.514.51428.515.5124147.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارحسناء حسن محمد حسين19097

4029.519.515153019.5138.5187.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارحفصه عاصم لملوم احمد19098

3727.519.51413.527.517128.51875نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارخلود عادل محمد احمد19099

3724.516.511.51425.519122.5186.56.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاردميانه مدحت كمال شاكر19100

391512.51110.521.516.5104.51777نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاردميانه يعقوب فكرى تداوس19101

30.52716.51313.526.515.5116107.56.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارذكرى محمد عبداللطيف محمد19102

281515.5981710.5861586.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاررانده حسن فاروق عبدالوهاب19103

201513118.519.51077.51675نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاررانيا محسن سيد عبدالمنعم19104

32.516.5181312.525.511103.5177.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاررحاب عبدالنبى ظنى محمد19105

372818.514152919.51321777.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاررحمه احمد محمد احمد19106

29.52116.513.512.526161092076.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاررحمه سيد كامل مبارك19107

35.520.517.514.51327.514.5115.5197.56.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاررحمه عاطف احمد يوسف19108

23.51812.58.59.5181082177.55.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاررحمه عمرو مصطفى محمود19109

36.529.520151530201361787.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاررضوى رضا احمد ابوالليل19110

34241611.512.52417.5115.5187.57نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاررنا ابراهيم احمد علي19111

3524.51814.51327.517122207.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاررنا على عبدالوهاب محمد19112

3418.5171210.522.515.5107.5187.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاررنا محمد عزت احمد19113

33.515151091912.5952076.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاررنا محمد كامل عثمان19114

3624.518.5151530171261875نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارروان بهجت احمد عبدالرازق19115

38302015153019.5137.5197.55.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارروان جاد حربى جاد19116

31.51516.5128.520.511.595187.55.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارروجينا مجدى رمزى زاخر19117

2015107.57.5151070137.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارروفيده محمد ايوب كامل19118

33.525.518.514132717.51221675نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاررويدا طارق محمد فتحى علي19119

37282015153019.5134.5178.56.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارريم محمد على زيدان19120

30.51517148.522.512.597.5157.55.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارريهام محمود محمد حسن19121

3930201514.529.520138.5198.59.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارريهام ياسر مختار صبره19122

341518.511132416107.5198.56نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارزمزم عبدالنبى حسن محمد19123

25.51519.510112111.592.52086نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارزمزم محسن صالح دياب19124

373020151530201372099نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارزمزم محمد حسان محمد19125



37301915153019.5135.519.5810نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارزمزم مصطفى توفيق محمد19126

36.5302015153020136.51999.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارزينب ابراهيم حسن محمد19127

3328.5201513.528.520130198.59نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارساره محمد هاشم توفيق19128

36292014.514.52919133188.56.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارساندى نظمى فوزى يعقوب19129

26.51517.510.58.5191694207.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارسمر نادى كامل احمد19130

3522.519.51313.526.519122.5197.56.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارسهير محمد احمد محمد19131

201519891710811676نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارشاهندا عرفه حلمى ابوالحسن19132

3729201514.529.520135.5178.56نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارشذى عادل محمد محمد عبدهللا19133

3425.52014152918.5127167.57نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارشروق احمد عدلى احمد19134

33.525.520121426181231875نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارشهد ايهاب محمد ذكى خالد19135

33.5272013.51124.519.5124.5197.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارشهد حماده عبدالحميد حماده19136

32.5152087.515.51093187.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارشهد شعبان صبحى ابراهيم19137

34251914.51428.520126.5177.55.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارشهد عبدالمنعم محمد السعيد19138

23.51515.57.5815.51079.5177.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارشهد عماد مصطفى ابراهيم19139

37302014.51428.519.51351885نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارشهد عمرو عبدهللا كمال19140

22.515167.57.5151078.51585نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارشهد مجدى رجب عبود19141

35.5302015153020135.5187.58.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارشيماء حسن فؤاد حسن19142

27.518201211.523.5191081985نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارشيماء خالد عبدهللا محمد19143

33.515.515109191093187.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارشيماء محمود بشير محمد19144

3623.52014132718.5125187.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارصفاء احمد مصطفى احمد19145

3626201412.526.518126.5177.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارعزه محمد على محمد محمد19146

3629.519.515153020135177.56.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارعال قنديل على البدرى محمد19147

3729.52015153020136.5197.56نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارعلياء قنديل على البدرى محمد19148

37.5302015153020137.5208.56.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارعلياء محمود احمد محمود19149

3015127.5815.51082.5187.55.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارفاطمه ابراهيم محمد حسن19150

33.523.5191513.528.519.5124197.56نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارفاطمه احمد محمد مرسى سعيد19151

33.523.51813122516116208.55.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارفاطمه رمضان شلقامى عبدالجواد19152

31.51713.57.57.5151087207.55.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارفاطمه شعبان فضل محمد19153

28.52116.51010.520.51096.51875.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارفاطمه محمد احمد مهنى19154

3926.52015153020135.52086.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارفاطمه ياسر احمد ابراهيم19155

35.5222013.512.52616119.51986.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارفرحه احمد عثمان احمد19156

211512.57.57.5151073.51975نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارفرحه رضا حسانين ابوالليل19157

331519.513.51427.5171122088نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارفرحه مجدى محمد حسين19158

3519.52014142817119.52088نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارفريده خالد محمد على19159

30.51517.51181917.599.52088نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارلمياء حسام عيد محمود19160



372919.51514.529.520135197.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارلميس عالء يونس موسي19161

38.5282014.514.52917.5133198.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارلوجينا احمد محمود سيد19162

2015117.57.5151071127.55.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمارى عادل زكى جرجس19163

34232014152917.5123.51776نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمارينا عيسى صبحى عزيز19164

33.524.52012.5921.520119.51685نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمارينا ايهاب صموئيل خليل19165

23.515188.57.5161082.5177.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمارينا سمير جابر توفيق19166

312719151530191261875نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمارينا عماد غطاس اسكندر19167

31.5162098171599.51775نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمارينا فوزى مسعود جاد هللا19168

25.515.51911.57.5191594176.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمارينا مدحت لبيب جرجس19169

3527.519.5151530201321775نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمارينا ميشيل عطيه ميخائيل19170

321918.5108.518.512100195.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمارينا هانى عدلى خيري19171

30.516.51697.516.51190.51765نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمايفل هانى عدلى خيري19172

34151911.513.52514107206.56نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمرام احمد جمال محمد19173

352219.51513.528.515.5120.51787نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمروه صفوت محمد رشدى محمد19174

35151813122518.5111.5207.56نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمروه كرم محمد محمد19175

3315187.58.51613.595.5197.56نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمروه مختار صالح محمد19176

30.515177.57.5151087.5207.56.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمريم رضا احمد حسانين19177

34.526.519.51514.529.5191291785نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمريم رضا كامل يسي19178

36302015153020136188.55.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمريم عبدمريم صالح موسي19179

38302015153020138208.57.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمريم عالء محمد محمود19180

3630191514.529.520134.52085نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمريم محمد رفعت عبدالحميد محمد19181

3527.51814.51529.517127198.55نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمريم محمد عبدالفتاح خلف هللا19182

321515.57.57.5151390.52065.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمريم محمد محمد ممدوح19183

3026.519.51282016.5112.51885.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمريم محمد محمود احمد19184

3527.52013.513.52719.51292085.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمريم محمد محمود سيد19185

35.527.518.511.512.52419.51251886نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمريم نظمى سمير عزيز19186

36302015153019.5135.52086نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارملك ابوالحسن احمد السيد19187

33.51618.58111919.5106.52085.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارملك عصام مندى حسن19188

37272015153019.5133.52077نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارملك عماد ربيع محمد عبدهللا19189

37262014.514.529201322076.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارملك محمد احمد كامل19190

34151910.510.521201092067نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارملك مختار محمود حسن19191

3520.520138.521.519116206.56نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارملك ناجح امين اسماعيل19192

35.525.519.515142920129.5207.56.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمنه هللا احمد عزت احمد19193

3728.51913.51225.519.5129.52077نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمنه هللا محمد عالم محمد19194

3722201313.526.519124.52077نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمنه كمال محمد زغلول علي19195



3729.52015153020136.51975.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمنه محمد عطيه عبدالوهاب19196

3426.51914.51226.516.5122.51985.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمها مصطفى مرتضى عبدالعظيم19197

322319.513.512.52616.51171985.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارمى رضا ابراهيم ابراهيم19198

352319.512.51123.517118197.56.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارميار خلف محمود امين19199

352920151429191321996.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارميار محمود ذكى دردير19200

39281914.51226.519131.51987نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارميرنا بهجت حنا متياس19201

2115178.57.51612.581.51786.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارندى اشرف صفوت سمحي19202

3828.51813.511.52519.51291877.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارندى ثروت احمد محمد19203

3619.518.512132517.5116.5197.56نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارنرمين عيد قطب محمد19204

3515117.57.51510861485نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارنورا احمد محمد على19205

31.515.5177.5916.513.5942075نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارنورهان عبدالمحسن عويس محمود19206

3420.51510122214105.51785.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارنورهان محمد ابراهيم محمد19207

3417.514.57.5815.513.5952066نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارهاجر ابراهيم محمد احمد19208

3217.514.59112011951986.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارهاجر بدرى ابراهيم على19209

33.5151812.51224.515.5106.52077.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارهجره رضا كمال سيد19210

321511910.519.51087.51766نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارهدى عمر عيد مرسى19211

2415117.57.51510751476.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارهدير امير مصطفى دكرورى19212

3523.51814.514.52918123.51979نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارهدير حمدى محمود صادق19213

2523.513.5912.521.512.5961976نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارهدير سيد مندى ابراهيم19214

3119.51610122214.51031986.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارهدير عالء احمد حسين19215

392718.51514.529.5191332086.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاروعد اشرف محمد فتحي19216

31.51516.58101810911977.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاروالء على حسن احمد19217

372920151530201361877.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزارياسمين محمود صبره محمد19218

291514.57.57.5151083.51987.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاريسرا محمد فؤاد حسن19219

28201512132510981976نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاريمنى صبرى محمد محمد19220

37282014.51529.519.51341776.5نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاريمنى هانى سيف االسالم محمد زكي19221

34.525.519.514.514.52920128.51979نظاميام المؤمنين االعدادية بنات بنى مزاربنى مزاريوستينا رضا خلف هللا بولس19222

3529.5201313.526.5201311876نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزاراسراء خالد صدقى بيومى19223

3520.52014.51428.5201241556.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزاراسراء محمد مصطفى محمد19224

38302015153019.5137.51978نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزاراشرقت جمال ابوالفتوح محمد19225

3520.519.510.510.521151111877.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارايه محمد صالح سعيد19226

3829.52015153020137.51988نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارايه هشام ابراهيم امين19227

363020151530201361686نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارتسنيم عماد محمد عزت احمد شمس الدين19228

3424.518.514.513.528201251967.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارحبيبه حماده خلف هللا محمد19229

383020151530201381878نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارحبيبه عبدالعظيم راضى احمد19230



37.52819.510.514.52517.5127.51975نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارحبيبه محمود محمد عبدالعظيم الصفتى19231

3526.519.511.51223.518122.51765.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزاررحمه احمد فاروق محمد راشد19232

363020151530201361576.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارريهام ممدوح يونان عازر19233

3727201414.528.519131.51766.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارسلمى شريف على عبدالفتاح19234

3324199122117.5114.51456.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارسلمى عيد على محمد19235

37252014.51428.519.51301676نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارسهام مجدى ثابت عيد19236

38302014.51529.520137.51988نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارشهد اسامه مصطفى عبدالعظيم19237

35.524.517.510132318118.51977.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارشهد اشرف محمد عباس19238

3419.51813.51326.5171151957نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارشهد حسين محمود صابر19239

3727.5209.512.52215121.51967نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارشهد محمد محمود على19240

3324.51712.51325.516.5116.51777نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارعزه بهاء محمد على19241

3728.52014152919.51341767نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارعلياء على انور على19242

352919.514152919.51321858نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارفاطمه الزهراء محمد عبدالجيد محمد19243

39.5302015153020139.51686نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارفاطمه ايمن محمد عيد محمود19244

37261912.59.52219.5123.51775.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارفرح محمد محمود كامل19245

3727.519.513.51225.519128.51877نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارمريم ابو بكر خلف علي19246

2515121412.526.51088.51666نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارمريم محمد محمد على19247

3730201514.529.519.51361978نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارملك على عبداللطيف عمر19248

363020151530201361985.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارملك عمرو محسن عبدالمنعم19249

38291912.512.525201312087نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارمنار بدر رفقى عنتر19250

3625191213.525.518123.51976.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارمنه هللا محمود عبدهللا على19251

39302015153018.5137.52086.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارمنه هللا ممدوح عبدالوهاب احمد19252

403019.515153020139.51955.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارميرام خالد محمد عبدالوهاب19253

39.5302015153020139.51977نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارندا سيد على محمد19254

392520141529201331975نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارنوران عصام محمود صابر19255

37272015153020134197.56نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارهاجر مصطفى عزت محمود19256

40292015153020139207.56.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارياسمين ايمن عبدالحليم احمد19257

3426.520128.520.517.5118.5105.55.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارابراهيم محمد صابر ابراهيم19258

3827201514.529.520134.51975نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزاراحمد حسن عبدالمنعم عبدالعزيز19259

38.524.5201313.526.520129.51975.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزاراحمد خالد احمد ابوبكر19260

39.5292014.51529.5201381996.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزاراحمد رضا حسن عثمان19261

39.529.52015153020139207.57نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزاراحمد عبدالحميد احمد عبدالحميد19262

382219.514.514.52918.5127207.55نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزاراحمد ممدوح محمد حسانين19263

40302015153020140207.55نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزاراحمد ناصر احمد عبدالوهاب19264

3727.519.511142520129167.56نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارصموئيل مالك غالى حبشى19265



38.52819.513.51528.520134.5197.55نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارعبدالرحمن جالل على اسماعيل19266

39.527.52014132720134187.56نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارعبدالرحمن عالء محمد احمد19267

37.528.52011.51425.518.51301955نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارعبدالرحمن على محمد سعيد19268

39.5302014152920138.51766.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارعبدالعزيز محمد عبدالعزيز ابراهيم19269

3627.52012.514.52716.51271775نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارعبدهللا محمود محمد عبدهللا19270

3625.5207.512.52018.51201155نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارعصام الدين احمد مصطفى عيد19271

39272015153020136197.56.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارعلى مصطفى على سيد19272

38.529.52015153019.5137.5177.57نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارعمر عادل محمد ابراهيم19273

36.522.519.514152917.5125206.55نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارعمرو خالد محمد محمد19274

30.525.514.510.512.52315.51091955نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارفارس محمد كمال محمود19275

39.5282014.513.52819.51352076.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارمازن محمد عبدالمنعم محمود19276

39.5272012.513.52619.5132187.55نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارمحمد عالء ابراهيم انور19277

4030201514.529.520139.51996.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارمحمد على محمد امين محمد19278

37.524.519.510.51525.5201271975نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارمحمد فيصل على محمد19279

34.529208.514.52320126.5175.55نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارمحمد نصر الدين خالد فتح الباب19280

40302015153019.5139.5177.55نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارمحمد يحى على ابراهيم19281

393019.515153020138.51985نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارمحمود مختار امين امين19282

393020151530201391988نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارمحمود منتصر حجازى احمد19283

29.5212098.517.512100176.55نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارمروان فتحى صالح احمد19284

342219.51414.528.518.5122.5176.55نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارمعتز احمد عبدالبديع وهمان19285

39.5302015153020139.5187.55.5نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارمهند احمد جاد الحق علوانى19286

26.524.518.59.59.51916.51051855نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزارمهند احمد على محمد رفاعى19287

39302015153020139197.55نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزاروليد محمد عبدالحميد على19288

3822.51915153019.5129157.55نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزاروهيب اشرف وهيب تدري19289

38.52619.515142919.5132.51975نظاميالتقوى االسالميه الخاصهبنى مزاريحيى محمد عبدالغنى صبره19290

373020151530201371886نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزاراسراء اسماعيل عبدالباقى على19291

4029.52015153020139.5209.58.5نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزاراالء تاج الدين محمد عيد19292

40302015153020140199.57.5نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارايه احمد رمضان عبدالحكيم19293

35.523.5171110.521.518.51161585نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارداليا على على محمد19294

322016.57.57.51515.599208.55.5نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارروضه هنى عبدالغنى مرسى19295

3629.51914.51327.5201321977نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارريم احمد صالح ابراهيم19296

36271910.51020.517119.5197.55نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارمريم جالل عثمان يوسف19297

332311.513.51326.514.5108.5197.55نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارملك اشرف عباس عبدالعزيز19298

3928181213.525.517127.5196.56.5نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارمنه محمد محمود عبدالجواد19299

38.52617.513.51427.514.5124196.57.5نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارنيره وحيد احمد شوقى19300



29.5211711.51021.513.5102.51377نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارابانوب ناجى جنيدى شحاته19301

2416.5107.57.5151075.51775نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزاراحمد خالد محمد عباس19302

2271.53473.5411553نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزاراحمد رضا احمد عبدالرازق19303

372219141327181231376.5نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزاراحمد محمد محمد مرتضى19304

301917.5910.519.518104155.56نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزاراحمد محمد محمود عبدالجواد19305

35.5201912.51426.520121146.56.5نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارتوماس متى يوسف عطا هللا19306

36.526201214.526.519.5128.5196.55.5نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارحسام ثروت فريد محمد19307

33.524.52012112320121187.55نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارحسام ياسر عرفات ابراهيم19308

35.526171411.525.517121167.55.5نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارحمزه اسماعيل عبدالهادى معروف19309

2915.51210.57.5181185.5147.55نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارخالد سليمان صابر احمد19310

28.5181312.57.5201796.5125.55نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارعبدالرحمن مصطفى محمد محمود19311

3428.513.510112118115187.57نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارعبدالرحمن ناصر محمد محمد19312

25.515107.57.5151075.51075.5نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارعبدالرحمن ياسين صالح ابراهيم19313

3629.519.515153019.5134.5186.58.5نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارعبدهللا عادل مندى احمد19314

3829.52014.514.52919.51361878.5نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارعثمان كرم عثمان عبدالحميد19315

33.5151713.51326.515.5107.5156.56نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارمحمد ابراهيم ربيع احمد19316

2916137.57.51510.583.51667نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارمحمد اشرف سيد عبدالغني19317

34.520201513.528.5181211578نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارمحمد ايهاب احمد انور19318

4029.52015153020139.51678.5نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارمحمد سعيد فتحى حافظ19319

7.53.595.514.5530.5855.5غنظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارمحمد محمود محمد على19320

25.515148.57.51613.5841055نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارمصطفى حماده جمال جاد الرب19321

392819.51413.527.519.5133.5165.57نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارهشام ناصر عبدالرحمن محمد19322

392719.514142820133.51765نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارهيثم صالح محمد غنيمى19323

39.5302015142920138.51866نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزارياسين احمد على عبدالكريم19324

332416.59.57.51715105.5107.55نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزاريزيد احمد رشدى شلقامى19325

201518881610791055نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزاريوسف األمير جالل عبدالناصر19326

3627.519.513.511.52517125147.55نظاميالمعارف الحديثه الخاصهبنى مزاريوسف شعبان علم شيخون19327

3928.5171210.522.5101172088.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزارامنه ابراهيم عبدالموجود اسماعيل19328

36.5302015153020136.51998نظاميطيبه الخاصهبنى مزارامنه على فهمى احمد19329

403020151530201401967.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزاراميره حماده امام قاسم19330

39.5302015153020139.51999.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزارتسنيم مصطفى كامل محمد19331

37.5302013.513.52718132.51888.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزارتسنيم هانى منصور السيد19332

40302014.514.52919.5138.51987نظاميطيبه الخاصهبنى مزارحبيبه خالد احمد حسين19333

403019.515142919137.5167.57نظاميطيبه الخاصهبنى مزارحنان بهاء الدين عبدالعاطى حسن19334

30.524.51913.511.52514.5113.5155.56نظاميطيبه الخاصهبنى مزاررؤى عزت احمد احمد19335



403019.514.514.52919137.51986.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزاررؤى محمود حسين احمد19336

393019.515153019137.51787نظاميطيبه الخاصهبنى مزاررنا محمد عبدهللا حسين19337

38.529.52014.51428.518134.51585.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزارروان احمد محمد سيد19338

32.529.51914.511.526171241466نظاميطيبه الخاصهبنى مزارريم ابراهيم احمد ابراهيم19339

36242014.51327.516.51241887.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزارسما محمد سيد حسن19340

393020151530201391888نظاميطيبه الخاصهبنى مزارشهد حسن مصطفى محمد19341

34.524.515.5128.520.5161111686نظاميطيبه الخاصهبنى مزارشهد خالد احمد الصاوى19342

33.5221112122415.51061186نظاميطيبه الخاصهبنى مزارعلياء حسنى عامر حسن19343

332412.59.59.51915103.51885نظاميطيبه الخاصهبنى مزارغاده حسين صالح عمر19344

4030201515302014019910نظاميطيبه الخاصهبنى مزارفاطمه احمد محمود خالد19345

3727.51413.510.52419121.5178.55نظاميطيبه الخاصهبنى مزارفاطمه عصمت راضى احمد19346

39241512.512.52517.5120.51485نظاميطيبه الخاصهبنى مزارمريم احمد محمد محمد19347

34.528191313.526.520128188.56.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزارمريم سماره سعد موسى19348

3726.52015142919.5132156.55نظاميطيبه الخاصهبنى مزارملك احمد محمد محمود19349

363019.51313.526.520132187.56نظاميطيبه الخاصهبنى مزارمنار احمد مصطفى سلطان19350

403020151530201401878.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزارمنه اشرف رمضان فتحي19351

40302014.51529.519138.51978.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزارمنه عماد سيد عبدالحميد19352

3320.519.59.5918.516107.51475.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزارهاجر احمد سعد موسى19353

3523.519129.521.516.5115.51386.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزارهاجر على عبدالمجيد فتح الباب19354

3728.5181513.528.516.5128.51685نظاميطيبه الخاصهبنى مزاراحمد عبدالرحمن احمد الدرديري19355

361517107.517.517102.51865نظاميطيبه الخاصهبنى مزاراحمد محمد عمر عبدالباقي19356

3523.519.512.51022.519.51201665نظاميطيبه الخاصهبنى مزاراحمد ياسر على ابراهيم19357

3828.52015142917132.51887.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزاراسالم محمود فاروق محمود19358

3929.518.5149.523.520130.51977نظاميطيبه الخاصهبنى مزارتيام ممدوح على محمود19359

311513.57.57.5151589.51455نظاميطيبه الخاصهبنى مزارحسام محمد حسين محمد19360

38271914.51226.517127.51675نظاميطيبه الخاصهبنى مزارحسن محمد شحاته حسن19361

3927.518.51311.524.519128.51275نظاميطيبه الخاصهبنى مزاررامز احمد محمد محمد مهنى19362

372318.5107.517.5191151355نظاميطيبه الخاصهبنى مزارزياد رضا محمود ابراهيم19363

38.529.520151530201381866.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزارعبدالرحمن احمد عبدالعاطى حسن19364

38.5271815132818.51301656نظاميطيبه الخاصهبنى مزارعبدالرحمن احمد عدلى احمد19365

38.52918.5141428201341867نظاميطيبه الخاصهبنى مزارعبدالرحمن مصطفى عزمى محمد19366

38.5302014.51428.5201371898نظاميطيبه الخاصهبنى مزارعبدهللا عصام عبدهللا عبدالغني19367

39.5302015153019.51392089.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزارعبدهللا محمود سمير عبدالوهاب19368

35.530201512.527.519.5132.51867نظاميطيبه الخاصهبنى مزارعصام احمد على حسن19369

35.529.51612.51224.516.51221885.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزارفتحى وليد فتحى رجب19370



38.53018.514.59.524181291768.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزارمحمد احمد محمد احمد19371

39301914.514.529181351988.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزارمحمد احمد محمد ضيف هللا19372

393020151530201391568نظاميطيبه الخاصهبنى مزارمحمد حماده خيرى حسين19373

3519.519.514.511.526181181657.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزارمحمد رأفت حلمى ابوالليل19374

38.528.519151429191341888نظاميطيبه الخاصهبنى مزارمحمد طارق محمود علي19375

373019.51513.528.519.5134.52077نظاميطيبه الخاصهبنى مزارمحمد عبدالوهاب محمد الشيخ19376

34.52415.512.58.52114.5109.51957.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزارمحمود محمد محمود عبدالحميد19377

29.526209.57.51715107.51777نظاميطيبه الخاصهبنى مزارمحمود مصطفى عبدالعزيز زكي19378

35.5302014122619.51311988نظاميطيبه الخاصهبنى مزارمهاب مدحت فهمى احمد19379

36.52714.51311.524.516.51191989نظاميطيبه الخاصهبنى مزاريوسف اشرف حسين ابراهيم19380

3626.518.512.51022.518121.51869نظاميطيبه الخاصهبنى مزاريوسف شريف محمد ذكى خالد19381

38.5302014.514.52919.51371568.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزاريوسف صابر محمد يوسف19382

29151510.57.51813.590.51478.5نظاميطيبه الخاصهبنى مزاريوسف محمد رجائى عبدالظاهر19383

3830201514.529.520137.51979نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزاراروى احمد عبدالكريم احمد19384

39.5302015153020139.51985.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزاراروى اشرف سيد على19385

39.5302014.514.52920138.51988.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزاربسمله اسامه ابراهيم طلب19386

3829.519.513.514.5282013519107نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزاربسمله جمال حسن ابوزيد19387

39.5302015153020139.52078نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزاربسمله حمدى سعد جاد19388

39.529.51912.512.525181311876.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزاربسمله خالد عبدالمنعم قطب19389

39301914.513.528161321788نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارتسنيم محمد ثروت حسن19390

393019.514.514.52920137.52098نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارحبيبه حسن عصمت حسن19391

393018.514.51529.5201371978نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارروفيده حماده جابر السيد19392

39.5302015153018137.51687.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارريناد محمود عزت محمود19393

3930201514292013818108.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارزمزم احمد محمد احمد19394

3829.51811.51324.5171272098.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارسلمى محمد يوسف احمد19395

38302014.51529.520137.51786.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارسما حسن عبدالوهاب حسن19396

3930201515302013919108.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارشاهنده وائل محمد عبدالوهاب19397

372718101222111151896.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارشروق ناصر سالمه اسماعيل19398

38.529.5191311.524.517128.518107نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارفاطمه اسامه محمد جمعه محمود19399

38.53011.5131124161201586.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزاركارين هانى سمير يسى19400

34.524.5101091910981977نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزاركلير ايليا بشرى صالح19401

39.5302015153020139.5189.510نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارمرام عماد ابراهيم عفيفي19402

39.5302015153020139.5199.59نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارمريم اسامه حسن امين19403

39.5302015153020139.51596نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارمريم ايهاب صبحى سامي19404

38301914132720134199.58.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارمريم عمر محمد محمود19405



38.5301914.51428.520136198.58.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارمريم كمال سيد عمر19406

38.5302013.51225.5201341878.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارمنه هللا ايمن احمد شوقى19407

37.530201514.529.520137208.59نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارندى اسماعيل احمد اسماعيل19408

37.53019.515142920136187.58.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارياسمين ايمن احمد عبدالعال19409

39302015142920138199.58.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارياسمين ناصر احمد محمود19410

38.53019.51513.528.520136.5199.58.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارالمصطفى محمد مصطفى عبدالعال19411

382919.513122520131.5187.57.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارانس اشرف ابراهيم محمد19412

34.5302014.51226.5201311977.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارانس على ذكى خالد19413

26271498.517.51296.5147.58.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارتوماس ماجد وهبه روفائيل19414

372920151530201361889.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارجوزيف منير مالك كامل19415

373019.513.513.52716129.51789.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارحازم وليد عبدالمنعم سيد19416

37.52919.5141125101211989.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارحسام احمد ياسين على19417

38302014.51529.520137.52089نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارصالح ممدوح بديع توفيق19418

38.5302015153020138.5178.59.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارطارق محمد ذكى محمد19419

37.5302015153020137.51879نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارعبدالرحمن ايمن محمد عيد كامل19420

3629.51911.513.52518127.51969نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارعبدهللا احمد جمعه خالد19421

30.529.5188.57.51617111205.57.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارعمر احمد عبدالحليم الساوى19422

3528.519.511.511.52320126206.56.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارعمرو محمد عبدالمجيد فتح الباب19423

2529179918141031268.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارماير بشرى سعيد اسحق19424

31.526177.57.5151099.51987.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارمحمد احمد فؤاد عثمان19425

3629.517.511819181201979.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارمحمد صالح كامل سالم فرحان19426

37301811.51122.517124.5186.58.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارمحمد مجدى احمد حسين19427

35.53017.513122520128196.58.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارمعتصم ابراهيم البدرى محمد براهيم19428

3729.51812.51325.520130195.57.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارهشام عثمان على اسماعيل19429

202415.5107.517.51491175.55نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزارياسين حسين يوسف محمد عبدالرحمن19430

37.5302014.51529.5201371566.5نظاميبنى مزار الرسميه المتميزه للغاتبنى مزاريوسف حسين محمد احمد19431

36.530201414.528.5201351875نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارابتسام عالء عباس دكرورى19432

3522161412.526.516.5116175.57نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراروى اشرف صابر محمد19433

29.515108.5917.51082145.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراروى شوقى عثمان محمد19434

2215107.57.51510721955نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراروى عبدالحكيم صالح عبدالحكيم19435

3225151212.524.512.5109197.55.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراسراء احمد خليفه عبدالعليم19436

38.5302015153019137.519107.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراسراء احمد كامل السيد19437

3928.52015142919.51361787.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراسراء خالد على محمد19438

271512.57.57.5151079.51685نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراسراء راشد محمد السيد19439

23.51511.58.57.51610761975نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراسراء ربيع محمد عبدالحليم19440



14.594.53.536.5438.51675نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراسراء رضا محمد احمد19441

383020151530201381996.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراسراء على محمد جمعه19442

2115147.57.51510751465نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراسراء ماضى ابوالعزايم محمد19443

37291814.513.52819.5131.5197.57نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراسراء محمد محمود محمد19444

33171611112216.5104.5207.57.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراسراء محمد هاشم عبدالوهاب19445

3830191513.528.519.5135197.59نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراسماء ابراهيم كامل عبدالعال19446

22.515107.57.5151072.51966.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراسماء احمد محمد على19447

261510107.517.51078.5197.56.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراسماء حمدى رمضان محمد19448

25.52010107.517.511.584.5197.56.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراسماء ربيع كارم ناجح19449

27151087.515.51077.51777نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراسماء صادق قطب قطب19450

32.53018.512.51325.515121.5186.55.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراسماء محمد صالح عبدالحى19451

31.516.511.58.5917.51188167.56نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراشرقت حسنى سعد دردير19452

33.5151097.516.51085187.56.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراصاله محمد على ابراهيم19453

2019.511.5119.520.51081.5188.56.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراالء احمد حسن محمد19454

3425.518.510.51020.513111.51996نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراالء اشرف صالح كامل19455

2116.5109.510.52010.578178.57نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراالء اشرف عبدالحليم ابوالليل19456

29.516101111221087.51887نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراالء رضا فاروق عبدالحميد19457

30.519151212.524.5131021787نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراالء محمد فولى محمد19458

3526.510.510.58.51911.5102.51896نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراالء محمد محمود حسانين19459

3327.512.511.51324.513110.51997نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارامانى سعد احمد عبدالباقى19460

26.515107.5815.510771987.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارامنيه حسن محمد عبدالعزيز19461

38251912142613.5121.5189.58نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارامنيه شعيب رمضان شعيب19462

22.5151088161073.51785نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارامنيه محمود كامل احمد19463

3419109.51221.516100.5187.56.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراميره احمد مصطفى كامل19464

141534.57.5123.547.51185نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراميره كمال كامل ميخائيل19465

21.515108.57.5161072.5158.56نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاراميره مصطفى احمد محمود19466

20171087.515.51072.5136.56نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارامينه جمال على متولى19467

30.520131110.521.511.596.5188.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارامينه فارس ابراهيم عبدالكريم19468

20.5151497.516.510.576.51385نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارانجى عصام سمير شحاته19469

251516.57.57.5151081.51475نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارايالريا اسامه ادولف وليم19470

2018167.514.52210861375نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارايمان سامى نعيم حنا19471

2615187.57.5151084157.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارايه منتصر رمضان عبدالمنعم19472

322617.512122413112.51985.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاربدريه رضا عبدالنعيم عيد19473

35.529.519117.518.518.5121177.56.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاربدور عامر بدرى عبدالظاهر19474

22.515.518.57.58.5161082.59.575نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاربسمله اشرف عبدالغنى عبدالنعيم19475



201517.57.57.5151077.51875نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاربسمله عصام مصطفى محمد19476

322217.511.51223.513.5108.5186.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاربسمله محمد على السيد19477

23.516.51797.516.51083.5168.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارتبارك احمد عبدالمطلب شحاته19478

37.52919.514.51428.518.51331885نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارتسنيم احمد على عبدالعزيز19479

281716.58.57.5161289.51875نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارتسنيم محمد عبدالحافظ سيد19480

2818147.57.51510851875نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارتسنيم محمود على متولي19481

201513.58.57.5161074.5188.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارتهانى عزت عبدالنبى محمد19482

24.519.516108.518.51088.5197.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارتيسير جالل سيد عبدالرحمن19483

2518.518810181089.52085نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارجيهان مصطفى محمد يوسف19484

35.5281913152815.5126197.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارحبيبه احمد زين العابدين كامل19485

362618.511.5920.514115209.55.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارحبيبه حسن محمد عبدالحليم19486

3524.51913132611.51162076نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارحبيبه عيد محمد مندى19487

37.5302015153020137.5207.57نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارحبيبه محمد ربيع سيد19488

3518.5101112.523.514101158.56نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارحسناء عبدالقادر على يوسف19489

25.5161010112112.5851985.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارخلود خالد حزين عبدالفتاح19490

2015107.57.5151070186.56نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارخلود خالد محمد عادل على19491

2820.511.511.59.52113942085نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارخلود ناجح كارم ناجح19492

31.5231610.57.51815103.52095.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارخلود وليد محمد حسن19493

393019.51514.529.5191371998نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارداليا احمد خيرى محمد19494

30.51711.510.51020.512.592189.56.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارداليا احمد محمد صديق19495

28.515159.51221.51494208.55.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارداليا صالح محجوب عوض19496

3429.514.513132616.5120.5208.56.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاردبنا ابراهيم محمد موسى19497

20151098171274198.56.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاردعاء ادهم صالح شحاته19498

2619101382110.586.5177.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاردعاء وحيد مصطفى ناجى19499

35.5251813.51225.518122198.58.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاردنيا حسين رجب محمدين19500

231512.57.5916.515821695نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاردنيا وائل عطا حسن19501

23.515137.59.51713.5821095نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاردهب ابوالدهب عبدهللا ابوالدهب19502

2818127.57.5151487138.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاردولفرتا سامى عطيه جابر19503

202115.57.58.51611.5841185نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاردينا رضا فتحى السيد19504

271510.587.515.512.580.51695نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارذكرى عبدالناصر محمود مسعود19505

362813.512112315115.5148.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررؤى عالء محمد البدري19506

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررؤى محمد عيد زكى19507

291513117.518.514.5901796.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررانده مصطفى حسن احمد19508

30.5151010.59.52013.5891995نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررانيا احمد رجب سليمان19509

362618.515142919.5129188.56.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررانيا رضا محمد محمد19510



23.516.514.587.515.514.584.5108.57نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررجاء عادل سمير اسحق19511

33.53019.512.51325.520128.5188.57نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررحاب ايمن محمد عبداللطيف19512

36.524.51812.51325.520124.5168.57نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررحمه احمد رمضان عبدالعظيم19513

30.52818.59.5918.518113.5168.58نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررحمه احمد عبدالفتاح محمد19514

2019107.5815.51074.5158.55.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررحمه احمد محمد كامل19515

2015147.5815.51074.5188.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررحمه رجب صقر احمد19516

2616.518.57.5815.515.592188.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررحمه رضا عرفات احمد19517

26.519188.511.52016.5100178.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررحمه شعبان محمد احمد19518

2315107.5815.516.580168.55.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررحمه عبدالفتاح محمد محمد حسن19519

27.515.5147.57.51515871496نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررحمه عبدالناصر محمود مسعود19520

2515.51497.516.51485187.56نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررحمه على انور عبدالعزيز19521

24.517.518.5117.518.513.592.5208.56.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررحمه محمد محمود خلف19522

4030201414.528.519.5138188.57.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررحمه ناصر محمد رضا محم19523

25.51519.57.57.51517.592.5168.56.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررحمه نبيل حسن محمد19524

361915.511142516111.51787نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررحمه نبيل حلمى عبدالحميد19525

2015.513.511142514.588.51687نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررضوى حسن احمد محمد19526

3327.5201212.524.5181231788نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررضوى حسن محمود احمد19527

3826.519.513.51225.518.51281888نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررضوى محمد يوسف فهمى19528

2819.518.5810.518.517.51021888نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررضوى محمود احمد محمد19529

271917.58.510.51918.51011687.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررفيده زكى كامل زكى19530

37251912.51224.517122.51695.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررنا هانى شحاته عوض19531

29.51616.51181914951996نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارروان مؤمن نور الدين محمد19532

241515.57.57.5151483.51985نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارروفيده صالح مصطفى محمد19533

22151496.515.512.5791795نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررويدا رمضان ابوبكر احمد19534

37.522.519.512.514.52719.51261696نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارريم جمال عثمان على19535

39.53019.514.514.52918.5136.51996نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارريناد محمود على محمد19536

3520171010.520.516.51092095نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارزمزم حسين دكرورى محمد19537

35281913142716.5125.5178.57نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارزهراء محمد فتحى اسماعيل19538

201514.57.57.5151175.5148.55.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارزينب احمد احمد عبدالرازق19539

40302015153020140208.510نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارزينب احمد اسماعيل احمد19540

2015117.57.5151071178.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارزينب صابر فرغلى محمد عساف19541

3625.519.513.51427.517125.5168.56.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارزينب محمد حسن محمود19542

30.51616.57.57.5151290188.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارزينب محمود احمد عبدالحفيظ19543

33.515.516.57.5916.51294178.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارزينب محمود احمد محمود19544

28.51515.57.57.5151387188.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارساره خالد محمد محمد19545



231517.57.5815.514.585.52085نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارساره عبدالنبى ربيع محمد19546

261516117.518.513.589138.57نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارساندى مكرم شحاته جرجس19547

35.5151611.59.52114.5102208.57نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارسلمى احمد سيد ابراهيم19548

33.515.5161210.522.514101.5208.56نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارسلمى اشرف عبدالرحيم احمد19549

301518.51111.522.51096198.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارسلمى فتحى عبدالحميد محمد19550

3515169101918.5103.5188.56نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارسلمى محمد احمد على19551

26.521.515.58101811.5931885نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارسما محمد صابر حسن19552

2921.515.51010.520.514100.52095نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارسماء خالد فهمى محمد19553

71510.53.547.51.541.5188.52نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارسهر رجب محمد علي19554

242114.510.51222.515972095.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارسهيله محمود صالح عبدالفضيل19555

31.5181810.512.52315.51061985نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشاديه بدر عبدالعزيز ابراهيم19556

30.5221610122217107.52085نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشاهنده احمد دكرورى محمد علي19557

3721.5171111.522.518.5116.5168.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشذى ربيع ابوالعبدعلى19558

2015137.57.51514.577.51585نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشربات صالح شتيوى حسن19559

201513.58.5917.516.582.5178.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشهد احمد محمد احمد19560

312718.51212.524.517.5118.51887نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشهد حسن مندى محمد19561

26.51510810.518.512.582.518.58.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشهد رضا اسماعيل محمد19562

2015127.57.51511732085نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشهد رضا عطيه اسماعيل19563

2015127.57.51512.574.5188.55.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشهد شعبان محمد محمد19564

25.522.516.58.51220.513.598.51885نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشهد عبدالبر ابوبكر محمد19565

2420.5147.512.5201290.52085نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشهد عرفه احمد ابراهيم19566

332418.514132715.51181885نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشهد عالء رمضان توفيق19567

23.520141212.524.515.597.5187.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشهد عيد زكى علي19568

31.526.51612.51224.514112.51596نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشهد فرغلى بدينى خليل19569

32261714.51428.518.5122178.56نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشهد كرم ذكى صليب19570

2423.517.51112.523.516104.51986.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشهد محمد ابوغنيمه عبدالعظيم19571

2916.5168.5917.514.593.5198.55.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشهد محمد حسن السيد19572

3424.517.511.51223.519118.51797نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشهد محمد حماده حسين19573

2017.51387.515.516821795نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشهد محمود فولى امين19574

332019.514.512.52718.51181898نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشيرين ابراهيم زكى عبدالعزيز19575

2516.514.512.513.52617991896نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشيماء سامح حسين محمد19576

26.51511981710.5801995نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشيماء طارق عزت السيد19577

2717.511.51012.522.51694.51995نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارشيماء ماهر محمد سيد ابو زيد19578

22.517.513.510.510.5211387.51995نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارصابرين محمد رجب ذكى19579

35.5281915153020132.51997نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارعائشه رضا على مصطفي19580



2315161311.524.517.5962096نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارعزيزه احمد عمر منجي19581

31.517.514.512.51325.517.5106.51996.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارعلياء خالد فاروق راضى19582

3829.52015153019.5137199.58.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارعلياء عبدالحميد سيد محمد19583

2015107.57.51513731775نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارعلياء فتحى احمد محمد حسن19584

24.516.511.512.51224.514.591.51995نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارعلياء فوزى عبدالعظيم سيف19585

3626151110.521.519.51181696.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارفاطمه حسن محمد احمد19586

21.5191488161080.52085نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارفاطمه رضا مندى على سالمه19587

403020151530201402096.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارفاطمه عادل محمد شاكر19588

322515.51211.523.519115199.55.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارفاطمه عصام كمال كامل19589

2415147.58.51611801895نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارفاطمه محمود رفعت عبدالوهاب19590

3119.514.512122414.5103.51895نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارفاطمه محمود محمد رمزى عبدالحميد19591

20.515117.57.51512.5741995نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارفاطمه هانى محمد محمود19592

2215117.57.51510731695نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارفايزه على محمد على19593

2015157.57.51510751495نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارفرحه حسن امين عبدالرحمن19594

2019.5187.57.5151082.51695نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارفرحه محمد رفاعى احمد على19595

2015.515.57.57.51510761995نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارفرحه محمد سيد محمد19596

3729201514.529.519134.5168.57.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاركارن رضا شمشون ميخائيل19597

33.52716.512.5820.515112.5168.56نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاركارن هانى فرنسيس ابراهيم19598

32.5231912.51224.515.5114.51686نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاركارن هانى وهبه عياد19599

35.5291713.510.52411.5117189.56.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمارو عزت توفيق يواقيم19600

30.5211811.5920.5121021485نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارماريا ماهر رمزى زاخر19601

39.528201414.528.517133188.58نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارماريا يوسف حلمى عجيبه19602

26.516.516.57.57.5151084.51775نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمارينا رفعت يعقوب ابراهيم19603

28.51916.511.51021.51297.51775نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمارينا عصام ايليا نجيب19604

39.526191514.529.518.5132.51766نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمارينا مينا ملطى ايوب19605

3625.51813.513.52719.51261575نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمارينا ناصر وليم اديب19606

35.520.514.514.512.52713.51112075نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمرام على ثابت سرحان19607

3926.516.513.51124.514.51211867نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمرجريت كمال سليمان يوسف19608

39.525.5201514.529.519.5134179.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمروه اشرف ابراهيم حسن19609

38.524.52015142917.5129.51785نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمروه جمال ابراهيم السيد19610

40302015142920139208.57.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمروه محمود احمد محمود19611

403020151530201402077نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمريم احمد سعد عبدالعزيز19612

33.516.5169.59.51911.596.5136.56نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمريم رأفت عبدالحميد السيد19613

3527.517.513.513.52713.5120.51457نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمريم صالح عيد صالح19614

32.523.516.51310.523.513109197.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمريم عصام محمد محمد19615



37.52918.515153019.5134.51887نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمريم محسن عبدهللا اسماعيل19616

22.51812.5107171484166.56.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمريم محمود توفيق خلف19617

33.52216.5107.517.515104.5166.56نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمريم منير فتحى حبيب19618

39.529.5201514.529.520138.5208.56.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمريم هشام محمد فهمى19619

38.527.5171313.526.518.51282066نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارملك حماده عبدهللا محمد19620

3624.516.513.513.52718122206.55.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارملك راضى ابراهيم احمد19621

35.52017.513.51326.518.5118207.56نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارملك رمضان عبدالحميد بحر19622

3929.518.515153019136187.58.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارملك على دكرورى محمد19623

39.5302015142920138.52076نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارملك مصطفى عبدهللا شحاته19624

3015137.57.51512.585.5206.55.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارملك مصطفى محمد عبدالوهاب19625

2215107.57.51510721776نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمنار اسالم فايز محمد19626

31.520.513.51313.526.515107205.56نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمنار ايمن عيد امين19627

27.515167.57.51512.586186.57نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمنار خالد سعد احمد19628

33.515.517111122151032077نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمنار فتحى عبدالوهاب ابوخضره19629

20.515187.57.5151280.5186.56نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمنار ناصر سيد محمد19630

39.53019.51513.528.518.51362096.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمنه هللا احمد رجب محمد السيد19631

32.518.515.5117.518.513.598.52056نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمنه هللا اشرف محمد سعيد19632

25.517.513.59.5817.51589206.56نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمنه هللا ايهاب صابر حسن19633

2815117.58.5161383176.56نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمنه هللا جمال حسن احمد19634

34.528.515.512.513.52616120.51876نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمنه هللا حامد احمد حامد19635

341911.57.57.51511.5911775.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمنه هللا صابر محمد عبدالغنى19636

301516.5119.520.512.594.5176.57نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمنه هللا عالء على محمد19637

3929.52015142920137.51788.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمنه هللا ناصر حسن محمد19638

3926.52012.512.52517127.5187.59نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمنه هللا ياسر على ابراهيم19639

3521191210.522.513.5111186.58.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمنه محمود مصطفى عبدربه19640

341516.51310.523.510991578نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمنى سعيد مصطفى عبدالظاهر19641

37.516.51812.51123.512107.51578نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمهرائيل اشرف فؤاد توفيق19642

32.5181912.511.52411104.51678نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمهرائيل عصام ايليا نجيب19643

2616.513.598.517.51083.5155.55.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمهيتاب رضا على عطا19644

31.515151313.526.511991676.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمى ماجد محمد محمود19645

35.51517.511.512.524111031975.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمى ماهر محمد سيد ابوزيد19646

3222.517.511132410106196.57.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارمى محمد على مهدي19647

352016.511.51223.5111061975.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارميار شعبان محمد مندى19648

2917.5157.57.5151187.51668.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارميار محسن محمد احمد19649

32.52019.512.51426.514112.51677.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارميرا سمير مجلى تلت19650



351516.58.510.51915100.51866نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارميرنا منصور زكريا سليمان19651

3418161211.523.513.51051776نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارندى خالد محب حسين19652

30.52113.511102110961687.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارندى محمد طلعت فرغلى19653

2016.5108.57.5161072.51395نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارنهى عصام مصطفى عيد دسوقي19654

28.523151412.526.510103178.55.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارنورا على محمد عبدالنعيم19655

2918.513.59.510.52010911875نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارنوران على عبدالحميد على19656

211513.599181077.5116.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارنورهان ابراهيم محمود محمد19657

29.517.515.511112211.596187.56نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارنورهان احمد جمال عبدالعظيم19658

21.515149.512.5221082.5177.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارنورهان احمد محمد جمعه19659

2615.5181012221091.5127.56.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارنورهان رضا عبدالوهاب محمد19660

241616.57.51118.510851585نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارنورهان عادل زغلول محمد19661

32.51516.57.51017.51293.5197.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارنورهان عبدهللا حسن يوسف19662

31.51516.5812201194167.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارنيره احمد ربيع احمد19663

22.515137.57.5151075.5148.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارهاجر جمال توفيق كامل19664

30.51514810181289.51885نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارهاجر حجازى محمد موسى19665

35.527.52014.514.52913.5125.51895نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارهاجر عبدالعظيم محمد محمد19666

25.515147.512.5201084.5187.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارهاجر مجدى احمد محمد19667

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارهاجر محسن ناجى عبدالعليم19668

29.51618.511.512.52410981478نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارهاجر محمد سيلمان محمد19669

38.526.52012.51426.517128.51677.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارهاجر محمد محمود دكرورى19670

25151412102210861775.5نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارهدى عصام سيد زكى19671

291617.57.511.5191293.51866نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارهدير محمد احمد يوسف19672

22.51511.57.51118.51077.5157.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارهديه رمضان محمود حسن19673

35.524.519.511.513.52517.5122197.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارهمس كمال احمد على19674

33.520181213.525.516113197.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارهمس هانى حسن عبدالوهاب19675

2318147.58.5161081197.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارهناء شريف حماد عبدالحفيظ19676

271513.587.515.51081187.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارهند عصام عيد موسى19677

22.51511.57.58.5161075127.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارهند محمد على محمد19678

37.527.518.51311.524.515.5123.5158.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارهويدا ثروت رجب فولى19679

201616.599181080.5157.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارياسمين حرب عبدالحميد محمد19680

26.52218.513.513.52713.5107.51685نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارياسمين رضا محمد عبدالسالم19681

35.5231914132717121.5176.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارياسمين محمد عبدالنعيم عيد19682

3615.51915132816.5115197.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارياسمين مصطفى حسن محمد19683

301516.510.51020.513.595.51965نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارياسمين معروف عيد محمد19684

351519.510102017.5107196.55نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاريثرب مرسى عبدالمنعم مرسى19685



251814.510.51121.510.589.51075نظاميبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاريوأنا ياسر مكرم وليم19686

403020151530201401876نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزاراشرقت خالد احمد صالح19687

40302015153020140208.58نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزاراميره الشاذلى السيد محمد19688

3929.51914142820135.5198.56.5نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارايتن عصام انور يوسف19689

33291914.51428.517.5127197.55نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزاربسنت عماد على محمد19690

40302015153020140177.55نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارتسنيم خالد ابراهيم احمد19691

38.53019.51514.529.517.5135187.55نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارتسنيم عمر محمود احمد19692

38.53019.515153015.5133.5177.55نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارجاسمن امجد وديع السيد19693

373019.51514.529.516.5132.5187.55نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارروان احمد خليفه السيد19694

33.5302014142815.5127167.55نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارريتا عصام كمال فهمي19695

351913.510.59.52011.599197.55نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارريم مصطفى ابراهيم محمود19696

40302015153020140188.56نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارسهر ناصر سيد احمد19697

40302015153020140198.56.5نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارشاهيناز صالح محمد السيد19698

2928.51915132819123.5197.57نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارشهد عمرو مصطفى اسماعيل19699

40302014.514.52920139187.56.5نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارفاطمه حسين حسن محمود19700

36.5302015142919.51351396نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارماريا عصام كمال فهمي19701

39302015153020139188.56.5نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارمريم محمود حسن محمود19702

32.521131314.527.512.5106.5207.57نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارمنه هللا محمد مسعود رسالن19703

40302015153020140208.57.5نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارمنه هلل محمد عبدالصمد ابراهيم19704

39.527201514.529.520136207.56نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارندى رضا ابراهيم عبود19705

40292015153019.5138.52095.5نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارهدير ابوالنيل محمد زكى19706

38.529191514.529.520136208.56.5نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزاريارا جمال عبدالحميد احمد19707

4030191514.529.520138.51685.5نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارابانوب اورمان نبيل فايز19708

33.529181513.528.5191281775نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزاراحمد عمرو حمدى عبدالمجيد19709

40291815153019.5136.51566.5نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزاراحمد محمد ابوبكر عبدالفتاح19710

39.5291815153018.51351787نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزاراحمد هشام جمعه عبدالحميد19711

34.5301812.512.52517124.5165.56نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزاراندارواس سمير نظمى حنا19712

39.5302013.514.52820137.5156.55نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارانطون اكرم ابراهيم بسله19713

39.5292014152920137.5177.56.5نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارانطونيوس اكرام اسحق ابراهيم19714

39302015153019.5138.51796.5نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارجورج خلف عزيز سلوانس ميخائيل19715

3929201513.528.519135.5186.57نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارحماده ايمن حسن محمود19716

40302015153020140196.56نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارعبدالرحمن محمد سعد محمود19717

38.5292015153020137.5207.56نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزاركريم بدرى ربيع محمد19718

36261613.57.52117.5116.5185.55.5نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزاركريم محمد البدرى احمد19719

39.530189.51322.5181281866.5نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارمحمد رجب حمدى رجب19720



403020151530191391967نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارمحمد نجيب حسنين نجيب19721

352619111324191231955.5نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارمحمد وائل صفوت محمد19722

39.5302015153020139.5205.57نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارمحمد وجيه يوسف محمد19723

39302015153020139195.57نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارمحمود عبدالناصر محمود محمد19724

40302015153020140196.57.5نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارمحمود لطفى عبدالرؤوف عبدالوهاب19725

40302014.51529.520139.5207.58نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارمصطفى عمر عمر راشد19726

39.5302014152919.5138146.57.5نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزارمولر ماهر مسعد اصيل19727

403020151530201401676نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزاريوئيل عاطف عادل ابراهيم19728

40302015153019139187.56نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزاريوسف احمد كامل عثمان19729

39.530201514.529.519.5138.52078نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزاريوسف اسماعيل محمد اسماعيل19730

40302014.51529.519.5139205.57نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزاريوسف خالد جاد حسن19731

4030201414.528.519.51382067.5نظاميالزهراء االعداديه الخاصهبنى مزاريوسف محمد احمد محمد19732

38301915153019136196.56.5نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزاراروى رمضان ثابت محمد19733

4030201514.529.519138.5197.58نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارايمان محمود مراد احمد19734

2915137.57.51511831866نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارتميمه ياسر محمد احمد19735

4029201514.529.519.51381967نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزاررحمه عبدالعزيز محمد كامل19736

3929201414.528.520136.51866.5نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزاررنا محمد شعبان ابراهيم19737

40302015153019139188.58نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارريم وليد صالح كامل19738

3615159.510.52019105195.55نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارشهد هانى طلعت محمد19739

36.51715910.519.5181061955نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارفاطمه مصطفى محمد احمد19740

3324199.510.52017.5113.5196.55نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارفرحه احمد محمود محمود19741

37.5292013142718.5132205.55نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارلمياء يسرى عبدالرحمن رزق19742

38.528191312.525.518129197.55نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارنورهان حسن عبدالوهاب حسن19743

176104.55.5104.547.52062.5نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارنيره محمد احمد محمد19744

382619910.519.519121.52065نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارهبه احمد محمد احمد19745

38282014.514.529191342055نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزاراحمد اكرم محمد محمد19746

39.5292014.513.52818134.5196.55نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزاراحمد راجح محمد عشرى19747

34271911.51425.519124.5195.55نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزاراحمد محمد ابراهيم محمود19748

24.515138.58.5171079.5205.55نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزاراحمد محمد السيد محمد19749

33.526191213.525.5171212055نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزاراحمد محمود انور عثمان19750

37.5291910.51323.5201291965نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزاراحمد مصطفى محمد كامل19751

30.517188.5917.516992095نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزاراحمد منتصر فوزى احمد19752

28.520197.57.51512.595197.55نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزاراسالم عمر عبدالعزيز عبدالقوى19753

34.5291913.514.52819129.51975نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارالمصطفى هشام مصطفى محمود19754

37.5291914142819.51331975نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارالمقداد احمد عبدرب احمد19755



35.5271910.514.52519.51261955نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارزياد بهاء مصطفى عبدالعزيز19756

35.5301911.513.52519.51291775نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارصالح احمد حسن حسين19757

37271912.51325.520128.52085نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارعبدالرحمن احمد محمد محمد19758

33.527198.511.52014113.52055نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارعبدالرحمن هاشم عبدالفتاح احمد19759

3623171213.525.515.51171975نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارعبدهللا احمد صبره محمد19760

34261612122419.5119.52075نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارعبدهللا القذافى محمد محمد19761

3424179.51019.515.51101995نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارعبدهللا شريف احمد فايز19762

332515891712.5102.51985نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارعبدهللا محمد مبروك السبد19763

36.5301812.512.52518127.52085نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارعلى عاشور محمد عبدالغنى19764

38.5302014.514.52920137.51985.5نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارعمرو رضا محمد حسين19765

2215177.57.51510791975نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزاركمال محمد ظنى محمد19766

32.5231814132719.51201985نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارمحمد حماده رضا محمد19767

33.5251810.58.51919.51151985نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارمحمد خالد احمد السيد19768

3530181413.527.519129.51985نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارمحمد رضا محمد اسماعيل19769

31.5241813122518116.51985نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارمحمد عالء وفيق عبدالحميد19770

31.515159101913.5942085نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارمحمد فيصل محمد زكى19771

33.520159101910.5981985نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارمحمد مصطفى محمد احمد19772

3729187.513.521201251885نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارمحمد ياسر قطب انور19773

3015117.57.5151081197.55نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارمحمود خليفه غريب تونى19774

3529171313.526.518.51261885نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارمحمود نصار محمد احمد19775

35291711.51425.516122.51985نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارمروان محمد كامل على19776

3027157.510.518141042095نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزارمصطفى مجدى عبدالمجيد امين19777

2015127.57.51510721775نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزاريوسف عصام محمد على19778

208103.54.583.549.5117.52.5نظاميالنهضه الخاصه االعداديهبنى مزاريوسف على محمود على19779

383020151530201381987نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزاراروى بليغ حمدى على19780

36.5302015153020136.51787.5نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزاربيتى ايهاب عبدالسيد حنا19781

37.530201314.527.520135169.56.5نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزارجانا رامز تاوضروس ابراهيم19782

39.5302015153020139.51789.5نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزارريم ماهر نجيب حنا19783

39.5302015153020139.52089.5نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزارسلمى الهيثم سيد فتح الباب19784

38.530191514.529.5201371789نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزاركارين ميخائيل رفعت ميخائيل19785

393019151530201381788.5نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزاركالرا ماركو لويس فوزى19786

36.5302015153020136.51788نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزارمهرائيل القس انجيلوس بطرس حنا19787

373020151429201361688.5نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزارمونيا نصر فايز بشرى19788

403020151530201401888.5نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزارنادين محمود على فتحي19789

393020151530201392079نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزارياسمين بسام سعد عثمان19790



383020151530201381967.5نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزارامين محمود امين محمد19791

37.5302014.51529.5201371475نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزارانطونيوس صالح جرجس عياد19792

35.5302015153020135.51588نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزاربوال صالح جرجس عياد19793

393020151429201381679نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزاربيير رامز سمير فرنسيس19794

37.5302015153020137.51879نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزارجورج ايهاب عدلى لبيب19795

3130201313.526.518125.51768نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزارجوزيف عصمت نجيب فرج19796

35.5302015153020135.51677نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزارعهد عزت عفيفى عويضه19797

3530201114.525.520130.51867نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزارمحمد البراء خالد محمد رجب19798

37302014.51529.520136.51868نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزارمحمد ضياء محمد عبدالمنعم19799

38.5302014.51529.5201381988.5نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزارمحمد عمادالدين خيرى حسن19800

403020141529201391987نظاميالزهراء الخاصه لغاتبنى مزاريوسف احمد رضا احمد19801

403020151530201401985.5نظامي2الزهراء بنى مزارامال هيثم محسن عنطر19802

40302015153020140208.56نظامي2الزهراء بنى مزارامل احمد سيد محمود19803

3828161313.526.517125.5177.55.5نظامي2الزهراء بنى مزارامنه ياسر على عبدالحفيظ19804

38.53019.514.514.52919.5136.519.58.55.5نظامي2الزهراء بنى مزارامنيه اشرف محمد احمد19805

392920151530201381898.5نظامي2الزهراء بنى مزاربسمله سيد ابوالليل السيد19806

403020151530201402099نظامي2الزهراء بنى مزاربسمله محمود محمد محمد19807

3829191514.529.520135.51896نظامي2الزهراء بنى مزارحبيبه حسن ابوبكر على19808

393018.511.512.52419130.5198.57نظامي2الزهراء بنى مزاررانيا حنفى احمد محمد19809

38.5302015153020138.51975نظامي2الزهراء بنى مزاررحمه جمال محمد احمد19810

39.529191514.529.520137198.55.5نظامي2الزهراء بنى مزاررقيه خالد احمد محمد19811

39.53019.514.513.528201371975نظامي2الزهراء بنى مزاررنا اشرف محمد صالح19812

37.53019.514.51529.520136.51975.5نظامي2الزهراء بنى مزارروان سيد ربيع طه19813

40302015153020140188.58.5نظامي2الزهراء بنى مزارزينب محمد احمد العربى19814

39.5302015153020139.52087نظامي2الزهراء بنى مزارساره هشام ابواليزيد احمد19815

403020151530201401999نظامي2الزهراء بنى مزارسهيله حمدى حسين السيد19816

4030201514.529.520139.5199.56نظامي2الزهراء بنى مزارشذى محمد احمد منتصر19817

38302015153019.5137.5198.55نظامي2الزهراء بنى مزارعهد عالء محمود محمد19818

40302015153020140208.56نظامي2الزهراء بنى مزارفاطمه الزهراء عالء فاروق عثمان19819

3930201514.529.519.51381889نظامي2الزهراء بنى مزارفاطمه عمر ابوبكر عبدالحفيظ19820

393019151429191361886نظامي2الزهراء بنى مزارفاطمه محمد فتحى اسماعيل19821

403020151530201401689.5نظامي2الزهراء بنى مزارليلى وجيه انور حسن19822

39.5301910152520133.51555نظامي2الزهراء بنى مزارمايا ماجد ماهر عزيز19823

40302015153019.5139.51885نظامي2الزهراء بنى مزارمنه هللا باهر محمد محمد19824

403019.515153020139.51895نظامي2الزهراء بنى مزارمى احمد صالح الدين عبدالسالم19825



39.5302015153020139.51898نظامي2الزهراء بنى مزارمى نادر محمد عبدالرحمن19826

40272015153020137198.59.5نظامي2الزهراء بنى مزارندى ابراهيم فاروق السيد19827

39.5292015142919136.5187.56نظامي2الزهراء بنى مزارنهى على محمد مجاور19828

38.530201514.529.519.5137.51986نظامي2الزهراء بنى مزاراحمد حسام محمد خضر محمد19829

39302015153020139157.55.5نظامي2الزهراء بنى مزاراحمد طارق عبدالبارى عبداللطيف19830

37.53019.514.51529.519.51361975.5نظامي2الزهراء بنى مزاراحمد محمد مصطفى ابراهيم19831

403020151530201401676.5نظامي2الزهراء بنى مزارزياد جمال عطيه محمد19832

38.5302014.51529.519.5137.51777.5نظامي2الزهراء بنى مزارعبدالعزيز عالء على محمد19833

403019.515153019.51391979نظامي2الزهراء بنى مزارعبدهللا اسماعيل حموده ابراهيم19834

3530201513.528.519.51331978نظامي2الزهراء بنى مزارعمر عبدالعزيز محمدصالح الدين عبدالعزيز19835

36.5302013142719132.5198.58نظامي2الزهراء بنى مزارعمر منتصر فتحى على19836

39.53019.51514.529.519.51381976.5نظامي2الزهراء بنى مزارمارك عصام صموئيل عطا هللا19837

39.53019.515153019.5138.5207.57نظامي2الزهراء بنى مزارمحمد احمد محمد محى الدين19838

4030201514.529.519.5139196.58نظامي2الزهراء بنى مزارمحمد نشأت عبدالوهاب كامل19839

38.5302014.51529.5201381888نظامي2الزهراء بنى مزارمصطفى محمد محمود عبدهللا19840

38.53019.51514.529.520137.51877نظامي2الزهراء بنى مزارمعاذ احمد حسن محمود19841

3115171410.524.515.5103197.56.5نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزاراحمد اسامه محمود سامى19842

20151610.5919.51080.5186.55نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزاراحمد اشرف عبدهللا ابودهب19843

2120161181910.586.5186.55نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزاراحمد رضا كامل توفيق19844

331719.51514.529.520119187.55نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزاراشرف محمد محمد عبدالوهاب19845

231516.5107.517.51284177.55.5نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارايمن محمد احمد عبدالعليم19846

30.51517.5117.518.51495.51575.5نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزاربالل حماده سعد فؤاد19847

2015157.57.5151176167.55نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارحازم حمدى فاروق محمد19848

20.515159.51221.510821676.5نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارحازم عامر خلف جالل19849

271517.51413271096.5177.56.5نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارحازم عطا محمد عبدالشافى19850

201511.5991810.575185.56نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارخالد عبدالنعيم عزت حربى19851

29.52215.512112314.5104.5157.55.5نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزاررافت محمد طلعت حسب هللا19852

231514.58.57.5161078.5177.55نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارضياء خالد ابراهيم محمد19853

201512.5129211280.5177.55نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارطارق حسنى سعد دردير19854

251514.51410241189.5167.55نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارعادل احمد ابراهيم ابراهيم19855

29.5151613102311.595186.55.5نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارعبدالرحمن ابراهيم عاشور محمد19856

21.51517910.519.513861786نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارعبدالرحمن احمد عباس احمد19857

31.52919.51411.525.517122.5187.56نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارعبدالرحمن محمد صالح احمد ظايط19858

24.52718.514.511.52616112197.56نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارعبدالرحمن ناصر عيد صالح19859

2019127.57.51510761755نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارعبدهللا سيد عبدالعظيم ابراهيم19860



201512.57.57.5151375.51566نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارعبدهللا على محمد السيد19861

201915109.519.51184.5177.55نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارعبدهللا محمد عبدالوهاب دردير19862

34.52319.513.51326.518.51221785.5نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارفارس خالد حنفى محمود19863

201710.57.57.5151072.51275نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزاركريم اسامه ايوب محمد19864

20221589.517.510.585156.57نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارمحمد احمد احمد عبدالرازق19865

2822127.59.51712911875.5نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارمحمد ايوب محمد كامل19866

231511.57.51017.510771975نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارمحمد بدرى احمد محمد19867

202413.510.510.5211088.51675.5نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارمحمد حماده راشد حسن19868

38.53019.514.512.52719.5134.5166.57نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارمحمد رضا محمد اسماعيل19869

202011.58.5816.510781875.5نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارمحمد سيد محمد مكاوي19870

22.52315.58.5917.51088.52075.5نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارمحمد مجدى صالح ابوبكر19871

271517.5109191391.51976نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارمحمود احمد عباس محمد19872

262317.51210.522.514.5103.51565.5نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارمحمود اسامه محمود سامى19873

25.52216.510.59.5201498187.55.5نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارمحمود ايمن كامل توفيق19874

27.521171211231199.5167.55.5نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارمحمود على محمود على عبدالنبي19875

20191310.5919.51182.5147.55.5نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارمحمود مجدى على محمد19876

30.51818.591120151021686نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارمصطفى حسام الدين لبيب عبدالغني19877

34251911132414.5116.5187.55.5نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارمعتز مؤمن محمد ربيع19878

3225201211.523.514.5115166.56نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزارممدوح مدحت ممدوح ابوبكر19879

201714811.519.510.581177.55نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزاريحيى ربيع محمد محمد19880

221816.51110.521.51088157.55نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزاريوسف رضا محمد عبدالعزيز19881

302519.511.51425.5101101875نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزاريوسف عصام حسن محمود19882

252617.512132510.5104186.55نظاميالفدائيه االعداديةبنى مزاريوسف محمد رجب عبدالمعبود19883

36262014152916.5127.5166.55.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارابانوب ايهاب جابرا ابراهيم19884

31.522191214.526.512.5111.51565.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارابانوب رضا كمال كامل19885

332419.51414.528.514.5119.5176.55.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارابانوب صفوت عبيد جرجس19886

32.51919.513.514.52815.5114.5186.56نظامياالقباط االعداديةبنى مزاراحمد ابراهيم طلعت عبدالرحيم19887

221518.51211231189.5186.55نظامياالقباط االعداديةبنى مزاراحمد حس احمد محمد19888

291517.51012221093.5176.55.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزاراحمد خالد عبدالنعيم احمد19889

37.5272015153019.5134207.56.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزاراحمد رضا تونى محمود19890

352719.512152719127.5187.55.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزاراحمد سليم سعد عبدالعزيز19891

38272014.514.52916130187.55.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزاراحمد سيد كامل درويش19892

32.5271913.514.52814120.5186.56نظامياالقباط االعداديةبنى مزاراحمد عبدالرحمن عبدالفتاح دكرورى19893

302818.512.51224.510.5111.51776نظامياالقباط االعداديةبنى مزاراحمد عبدالعزيز على عبدالعزيز19894

23.5221811.510.5221095.5166.55.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزاراحمد عبدالفتاح محمد احمد19895



272218.51113.524.5101021865.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزاراحمد محمد احمد على19896

24.52018.511.512.52410971876نظامياالقباط االعداديةبنى مزاراحمد محمد عبدالمحسن محمد19897

232318.57.511.5191093.51766نظامياالقباط االعداديةبنى مزاراحمد محمد عبدالنبى محمد19898

2022188.510.51910891355نظامياالقباط االعداديةبنى مزاراحمد محمد على ابراهيم19899

35221912.512.52514115187.55نظامياالقباط االعداديةبنى مزاراحمد محمد لطف هللا حسن19900

3619.52010112113.5110187.57.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزاراحمد هانى ابراهيم علي19901

2415148.57.5161079147.55نظامياالقباط االعداديةبنى مزاراحمد هانى محمد عبدالرحمن19902

322319.5135.518.513.5106.5177.55نظامياالقباط االعداديةبنى مزاراحمد وليد ابوحسيبه توفيق19903

31152097.516.51092.5195.56نظامياالقباط االعداديةبنى مزاراسالم عبدالناصر مندى حافظ19904

3019.52011.57.5191098.5187.56.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزاراسماعيل محمد اسماعيل محمد19905

3219.519.511.56.5181099187.55نظامياالقباط االعداديةبنى مزاراكرم رضا عبدالحكم محمد19906

331719.5138.521.510101197.56.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارايمن ابراهيم حسن ابراهيم19907

4029.52015112618133.5207.59نظامياالقباط االعداديةبنى مزارتوماس اشرف نجيب حنا19908

27211810.56.5171093175.58.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارتيام محمد محمود عبدالعظيم19909

362617.514.57.52211112.51897نظامياالقباط االعداديةبنى مزارجمال مصطفى حسن حافظ19910

38292014.514.52910126197.58نظامياالقباط االعداديةبنى مزارجورج نشأت كريم جرجس19911

291717116171090187.55.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارجوفانى رؤف نجيب سيدهم19912

372220139.522.510111.5187.56.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارحاتم صالح عبدالمنعم محمد19913

3524.52013132617122.5187.58نظامياالقباط االعداديةبنى مزارحازم شعبان دكرورى محمد19914

3315201161710958.55.55.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارحازم مختار احمد حسن19915

272019.511.58.5201197.51685.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارحازم ياسر غانم محمد19916

221619.5115161083.5187.55نظامياالقباط االعداديةبنى مزارحسن محمد حسن كامل19917

332119.51261810101.5157.57نظامياالقباط االعداديةبنى مزارحسنى رافت محمد عيسي19918

2816.520115161090.5177.56نظامياالقباط االعداديةبنى مزارحسين محمود عبدالحليم محمد19919

341820149.523.513.51091685نظامياالقباط االعداديةبنى مزارذياد اسامه رشاد حيدر19920

3421.519.512132510110177.56.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزاررائد محمد حسن محمد19921

3018.5141111221498.51875.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزاررامى محمد جالل علي19922

3019.51813.51326.516.5110.51676نظامياالقباط االعداديةبنى مزاررمضان محمود رمضان احمد19923

27211713.514.528171101476.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارزياد احمد محمد محمود19924

372919.512.51527.520133187.56.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارزياد االمير حسين عبدالعظيم19925

3426.519.51313.526.518124.51677نظامياالقباط االعداديةبنى مزارسالمه احمد محمد احمد19926

332419.513142720123.51777.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارسلطان احمد محمد احمد19927

312018101525181121779نظامياالقباط االعداديةبنى مزارشريف محسن مصطفى عبدالعزبز19928

232317.59152413100.51478.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارعبدالرحمن اسامه محمود سيد19929

3423181312.525.516.51171457نظامياالقباط االعداديةبنى مزارعبدالرحمن اشرف حسن عبدالحليم19930



2823161313.526.515108.51776نظامياالقباط االعداديةبنى مزارعبدالرحمن حسين محمد محمد19931

30291813.514.528161211475نظامياالقباط االعداديةبنى مزارعبدالرحمن شريف حمدى عبدالمجيد19932

2123.5178.512.52118.51011476.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارعبدالرحمن قاسم سمير قاسم19933

3624191514.529.518.5127187.56.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارعبدالرحمن محمد عبدالغفار مرجان19934

3524.5181282019116.51676.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارعبدالرحمن محمد عيد سيد19935

3622181314.527.519122.51675نظامياالقباط االعداديةبنى مزارعبدالرحمن محمود راضى علي19936

2923.51712142616111.5197.57نظامياالقباط االعداديةبنى مزارعبدالرحمن نجدى احمد يوسف19937

3424181214.526.517.51201976نظامياالقباط االعداديةبنى مزارعبدهللا احمد رجب شعبان19938

2020.5141013231491.51675نظامياالقباط االعداديةبنى مزارعبدهللا حسين عبدالفتاح محمد19939

26201311.513.52513.597.5157.55نظامياالقباط االعداديةبنى مزارعبدالمنعم حسين عبدالمنعم حسن19940

2720.5151214.526.518.5107.5177.56نظامياالقباط االعداديةبنى مزارعلى احمد كارم ناجح19941

3020.5128.51119.510921475نظامياالقباط االعداديةبنى مزارعلى حسين على حسن19942

3028168.51018.512104.51086.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارعمرو رضا حمدى عبدالوهاب19943

3126.51712142615.5116147.57.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارفارس حجازى احمد احمد19944

2321157.51421.51494.5137.55نظامياالقباط االعداديةبنى مزارفارس محمد عيد حافظ19945

2320147.51118.51388.5157.55.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارفارس مصطفى جمال محمد19946

252110411151081138.56نظامياالقباط االعداديةبنى مزارفتحى محمود فتحى محمد19947

332310511.516.51193.51585نظامياالقباط االعداديةبنى مزارفهد اسامه كمال جمعه19948

37271613.514.52817.5125.51885نظامياالقباط االعداديةبنى مزاركريم هشام عبدالعزيز ابراهيم19949

2825157.512.52013.5101.5117.55نظامياالقباط االعداديةبنى مزاركيرلس عادل لويس موسي19950

382519.51414.528.518129197.57نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمازن محمد حسن ابراهيم19951

33281814.514.52916124197.55.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمازن محمد محمد عبدالرازق19952

2225.51710.513.52415.5104156.57.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمازن محمود جمال محمد19953

322619.510.51424.516.5118.51087.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمجدى هانى نصرهللا حنين19954

3022.518811.519.513.5103.51487.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمحمد احمد خلف عبدالجواد19955

2727.519.5121224131111985نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمحمد احمد شعبان سيد19956

35261711.513.52515.5118.51989نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمحمد احمد فولى احمد19957

3027.5197.51219.5161121687نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمحمد اشرف عبدالقادر حسن19958

2824.515981714.5991476نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمحمد بدرى عبدالحكيم ابراهيم19959

3326.51611132414.51141387.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمحمد شعيب رمضان شعيب19960

2821166.51117.514.5971587نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمحمد صفوت محمود حسين19961

3724.5191192015115.51585نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمحمد طلعت عبدالحكيم عثمان19962

2515108.510.51910791788نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمحمد عالء الدين كامل عارف19963

342519.513142719124.51888نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمحمد مصطفى على محمد قاسم19964

3020.5171192018105.51987.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمحمود السيد حفظى حافظ19965



38282013142718.5131.51888.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمحمود جلوى انور عبدالرحمن19966

2616.514129.521.516941787.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمحمود مؤمن محمود محمد19967

2621159101918991888نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمحمود محمود عبدالنبى عبدالوهاب19968

3422.51511.512.52418113.51687.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمصطفى احمد على يوسف19969

20151211102115.583.51788نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمصطفى حسن محمد حسن19970

2015.5151111.522.514.587.51778نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمصطفى عبدالعزيز حسن عبدالمنعم19971

2220.5141181915.5911788نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمصطفى عمرو مصطفى سيف19972

202015108.518.516.5901778نظامياالقباط االعداديةبنى مزارمهند صابر رجب كامل19973

2015108101810.573.51977.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارهشام محمد سيد ابوزيد19974

2015129.59.51912.578.51986.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزارهيثم محمد احمد مرسى19975

27151311.510.52211.588.51986.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزاريحى كمال فتحى احمد19976

3316.5171010.520.512991976.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزاريوسف احمد فولى محمد منجى19977

28171411102111911887نظامياالقباط االعداديةبنى مزاريوسف خالد احمد على19978

60.51676واحد16161197.516.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزاريوسف عيد محمد يوسف19979

3220.51510122216105.51877.5نظامياالقباط االعداديةبنى مزاريوسف محمد حلمى محمد19980

27151312.59.52214911978نظامياالقباط االعداديةبنى مزاريوسف محمد عيد احمد19981

3116.51612.512.52514102.51888نظامياالقباط االعداديةبنى مزاريوسف محمد مندى حافظ عبدالفتاح19982

231510713.520.513.5821785نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاراسراء راشد عيد مرسى19983

2015109.51019.510.5751285نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاراسرار رجب خليل ابراهيم19984

3015108.51119.510.5851475نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاراسراء رضا حسن سيد19985

32151112.51426.514.5991786نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاراسراء سيد مهدى محسب19986

2015108.57.51610.571.51785نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاراسراء مختار مصطفى احمد محمد19987

2515107.57.51513.578.51885نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاراسراء ناصر جمعه عبدالرحمن19988

2015107.57.51513731686.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاراسماء شعبان احمد الفولى19989

31201011.512.52413.598.51676نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاراسماء محمد حسن سيد قناوى19990

261510961510761586نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاراسماء ناصر جمعه عبدالرحمن19991

3525.51715153017.51251686.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاراالء رضا محمد عبدالرازق19992

29151078.515.513.5831886نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاراالء مختار سيد ابوزيد19993

2515119.511.52114861986نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارامانى سعيد فرج يونان19994

25161111112214881985نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارامانى عصام يعقوب اسكندر19995

13853.55.594.539.51075نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارامنيه عصام عبدالنبى عثمان19996

2016109.58.51810.574.51976نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاراميره سليمان اسحق سليمان19997

211510971612741865.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارانجى ابراهيم فرج هللا رزق19998

2724101113.524.517102.51985.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارانجى عزت جيد زكى19999

342711121325171142086.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارانجى مجدى سمير شحاته20000



34242012.512.52518.5121.5187.55نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارايفلين وجيه فنجرى الياس20001

201510961510.570.51575نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارايمان احمد عبدالرحيم على20002

28151010.56.51712822085نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارايمان احمد محمد عبدالحميد20003

166.53.57.5310.51046.5116.53.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارايه رفاعى حموده محمد20004

211510117.518.51074.5147.55نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاربدريه احمد زكى عبدالعليم20005

301610108181185166.55نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاربسمله احمد ابراهيم احمد20006

271510971610781885نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاربسمله رشدان محمد رشدان20007

13823473331465نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارتغريد محمد احمد سعيد20008

2284.55.5510.5449185.56نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارحسناء ابراهيم مرعى سرحان20009

20.515109.57.5171072.5195.56نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارحسناء سيد فهيم اسماعيل20010

27151011.5920.51082.5196.56نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارحنان احمد ابراهيم محمود20011

362418.51313.526.5161211977.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارخلود محمد ابراهيم محمد20012

3515127.57.51510871867نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارخلود محمود احمد حسن20013

10.541042.56.52331446.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاردميانه حنا يوسف اسكندر20014

18857.56.5143481465.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاردميانه كمال رزق كامل20015

154.53.57.5411.5539.51165.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاررحمه احمد حسن السيد20016

3115109.510.52010861966نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاررحمه عبدالنبى فاروق السيد20017

3315129.5817.51087.5176.55نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاررحمه محمد رفعتت محمد20018

30151010.57.5181083166.56نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاررنا رضا عطيه ثلث20019

361510115161188166.56نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاررنا مدحت وليم معوض20020

32151012.510.52310901675.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاررنيا ميالد يعقوب ساويرس20021

19623363361265نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاررويدا هاشم عيد مرسى20022

34151011.51223.51092.5177.56.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارزينب جمعه فاروق سيد20023

29.51513.512.51123.516.598187.55.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارساره مجدى يوسف عطاهللا20024

2015107.57.5151070176.55.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارسالى سامى انور جوهر20025

3417.515.511.510.52210991975.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارساندى رضا نصحى مكرم20026

392918.514.514.52920135.5206.57نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارسحر ناصر رجب عبدالحميد20027

16.51524.548.53451455نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارسمر شبيب ابوالغيث حسن20028

14.51523473.5421455نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارسهيله رضا ابراهيم على20029

2815107.57.5151078155.55نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارشهد احمد محمود حسن20030

3416121011.521.515.5991975نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارشهد اشرف ربيع عيد20031

37231714.514.52919.5125.51965نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارشهد الحسين على فرغلى20032

201510871511.571.51755نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارشهد عرام هاشم احمد20033

3420.5121213.525.517109196.55.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارشهد عالء عيد عبدالوهاب20034

208.543.525.52.540.51664نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارشهد محمد احمد عبدالعزيز20035



2015108.56.51510701565نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارشهد مصطفى شعبان احمد20036

23.5151110.512.5231890.51876.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارشهد مهدى محمد عيد20037

20.515107.57.5151070.5155.55نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارشهد هانى سيد مسعود20038

321514.57.57.51516.593196.55.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارشيماء حمدى محمد حماد20039

7.5153.53.53.573361353نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارشيماء عادل صالح احمد20040

18.5153.55492481464.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارصباح رضا حسن سيد20041

36191311718151011986نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارصفاء صابر ابراهيم احمد20042

13.51534.53.585.5451865نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارعفاف محمود فرج عبدالحليم20043

372413.51513.528.519.5122.5196.56.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارعلياء رضا محمد محروس20044

2215107.57.51510721556نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارفاطمه رجب احمد محمد20045

3826.51914.514.52919131.5175.56.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارفاطمه سعد سيد حسانين20046

2515107.57.51511.576.51565نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارفاطمه عزت خليفه على20047

2615107.57.51510.576.5165.55نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارفاطمه نادى ابراهيم محمد20048

362315.514152919.5123167.56نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارفيبى وهيب فايز صادق20049

3318.5151314.527.519.5113.51675نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارقمر بدر لطيف اسحق20050

28.515.5107.510.5181082156.55نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاركارولين مالك هنرى شكري20051

2015107.510.5181073105.55نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارلقاء عبدالهادى ابوالليل محمد20052

1282.57.51017.53431354نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمادونا صادق زغلول صادق20053

6.5525510326.51343.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمارتينا سامى عزت رؤوف20054

15.58.54.549131.543128.55نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمارينا رضا فؤاد فلتس20055

2315107.59.5171075146.56نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمارينا سامى فؤاد رفله20056

3215107.58.5161083135.55نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمارينا نائل اليون حنا20057

281156واحد7.58.533.54.58نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمروه حمدى محمود عبدالحى20058

2015103.511.51510701065نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمروه سعد فريج سعد20059

106.52.55.51318.53.5411179نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمريان عبيد شوقى زغلول20060

2015107.513.52112.578.51475نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمريم اشرف فرج حبيب20061

35221514132719118145.55.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمريم ايمن عزيز خليل20062

34151012.51527.517103.5157.55نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمريم شوقى ابراهيم عازر20063

3723.51410.514.52515114.51576نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمريم عادل فؤاد قلدس20064

2415107.59.51710761475نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمريم عيد مهدى محسب20065

2015107.512.5201075146.55نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمريم كرم عزيز غبلاير20066

402819151530191361876.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمريم محمود حمدى محمد20067

3215101211.523.51090.5157.56نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمريم نصر محروس جميل20068

2015107.57.5151070136.55.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارملك احمد محمد محمد20069

281385.5صفر107.52.53.54.58نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمنار رأفت محمد احمد20070



2715.51089.517.51080196.55نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمنه هللا عرفه على احمد20071

22151098.517.51074.5176.56نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمنه هللا فولى مصطفى ابو السعود20072

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمنى رضا احمد محمد20073

2616101091910811576نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمهرائيل رشدى رؤوف حنين20074

3215101081810851975.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارمياده كمال ابوزيد على20075

2815.5107.57.5151078.51567نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارميرال مالك عبدهللا عطيه20076

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارنجوى ابراهيم عبدهللا محمد20077

2615108.5917.51078.52075نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارندى خيرى عمر عبدالتواب20078

261510961510762085نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارندى رجب محمد عبدالعال20079

342110131225101001876.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارندى فولى سيد عبدالنبى20080

2315107.57.5151073206.55نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارندى ناصر مصطفى محمد20081

35.5156.54.5نصف15637411نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارنرمين حليم ثابت حليم20082

24151011.55.51710761875نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارنعمه عاطف سيد عبدالوهاب20083

32302013.513.527191281887.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارنورهان خالد احمد محمود20084

1783.510.57.5181.5481675.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارنورهان عبدالشهيد حليم حبيب20085

2615101282010811775.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارنورهان عيسى وليم عبدالمالك20086

3120.51012.51426.519.5107.51966.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارنيره كمال طه عبدالعاطى20087

3115111110.521.511.590197.56.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارهاجر احمد محمود مصطفى20088

403020151530201401978نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارهاجر جمال عيد صالح20089

2615107.57.5151076176.55.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارهاجر شهاب عبدالصبور على20090

3120.51112.51325.510981575نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارهاله صالح احمد خليفه20091

2515107.57.51510751765نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارهايدى مدحت ربيع عبدالحفيظ20092

2315107.57.51510731756.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارهبه احمد سيد شعبان20093

2815107.57.51510781786.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارهدى اشرف فاروق عبدالحليم20094

34241714.51226.515116.51875نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارهال عالء حسن حمدي20095

2715101110.521.51083.51767نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارهمس مجدى يسن احمد20096

241510117.518.51077.51878نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزارهيام احمد عبدالنعيم احمد20097

2115107.57.51510711757نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاروفاء محمد محمود سيد20098

195.5104371.5431576.5نظاميطه حسين االعداديه بناتبنى مزاريوستينا سمير صبرى حنين20099

383019.514.51428.518134167.57.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارانجلكا جان فاروق شحاته20100

37.527.52014.51529.520134.5187.56نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاراوليفيا صفوت عبدالسيد عازر20101

40302014.514.52917136197.57نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارايالريا نبيل مكرم دانيال20102

37.53019.514.51327.518.51331687.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارباترسيا باسم جاباهلل بدروس20103

403020151530201401876نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاربسمله محمود محمد محمود20104

403020151530201401889نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارجولى ثروت نجيب توفيق20105



38.530201512.527.518.5134.5197.58نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارجوى رامز ادوارد توفيق20106

38.5292015153019.5137198.58.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارجوى كمال اشعيا بشاى20107

39302015153020139197.58.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاردميانه هانى جاب هللا بدروس20108

3627.52012.51224.520128177.58.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارروان عادل حسن محمد20109

36.5302013.512.52619131.51978نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارساندى سامر ابراهيم بطرس20110

36281914112517.5125.5177.58نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارساندى سعيد صبحى خليل20111

3829.518.514.51428.519.51341887نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارسلمى عبدالعزيز عبدالظاهر عبدالعزيز20112

39.5302013.51528.5201381985.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارسيلفيا ايهاب كمال غطاس20113

39.529.517.514.51428.5191341987.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارشذا باسم اسحق اسحق20114

38302014.513.52815.5131.51787نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاركارمينا هانى ميخائيل لبيب20115

3830201413.527.512.51281788نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاركرمينا اشرف رزيق رزيق20116

33.527201514.529.516.5126.5187.57نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارلوجى حازم عيد فهمى20117

39302015142916.5134.51788نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارلوجى هانى حليم فناويل20118

39.5292015153019137.5187.55.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارمريام محروس صموئيل عياد20119

3728.52014152918132.5198.56.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارمريم سامح رفعت نعيم20120

38.5292013.514.52814.5130187.58نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارمريم عمرو هاشم محمد20121

39302014.51529.519137.51888نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارمريم محمد جمال الدين محمد20122

39.530201514.529.519.5138.5157.58نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارمنه هللا ايهاب محمد محمد ناصر20123

39.5302015153020139.51978نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارمهرائيل اوميل نوناى ذكرى20124

34.527.520111021151181887.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارميرا سعيد كامل صادق20125

37.530201514.529.519.5136.51787نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارميرال ايمن فاروق جرجس20126

39.5252015142920133.51687.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارنادين محمود ابراهيم محمود20127

362919.514.512.52714.51261688.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاريوستينا سمير اخنوخ عياد20128

39302014.51327.515.51321788نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاريوستينا عماد جميل تداوس20129

31.52919.5111122181201576.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارابانوب رضا يوسف بخيت20130

3423.52012.51123.515116176.57نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاراحمد عنتر ربيع محمد20131

37302014822161251687.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاراحمد فرغلى محمد حسن20132

37.5292015153020136.51987نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاراستيفين مالك صالح موسى20133

36.5241911132415118.5147.58نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاراستيفين هانى رمزى وهبه20134

3429.52012102217122.51388نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاراندرو اشرف ارنست بولس20135

35.529.52013132618.5129.51788نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاربوال اسحق لبيب اسحق20136

383019.513.51225.517.5130.51757نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاربيشوى سعد بشاره ميخائيل20137

34.526.519.51213.525.516.5122.5167.57.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاربيشوى كرم وليم كامل20138

37.53019.5151530201371678.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاربيير ديفيد بطرس صموئيل20139

373019.51414.528.517132177.58.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارجورج عاطف رمزى حنا20140



38.5302015153020138.51988.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارجورج ميكل فرنسيس سلوانس20141

34.53017.513132618126157.58.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارجون ريمون شلبى عزيز20142

3629.52014.51529.519134197.55.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارجون هانى رفعت شحاته20143

38.525.52011.514.52618.5128.5157.57نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارحازم محمد حمدى احمد20144

382619.512.51527.519130187.56.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاررمزى محب رمزى ذكى20145

3930201514.529.520138.51886.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارصموئيل اميل بطرس حنا20146

38.5302014152919.51371589نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارصموئيل رافت فاروق منصور20147

36.5242013142718125.51988.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارصموئيل سامى شكرى حبيب20148

39.5302013152816133.5187.58.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارصموئيل عادل ابراهيم صموئيل20149

3829.517.51414.528.519.51331888نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارصموئيل عماد يعقوب اسحق20150

39302015153020139148.57نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارعبدالرحمن احمد ابراهيم السيد20151

332919.514152919129.51679نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارعبدهللا احمد سعد احمد20152

37.5241914.51529.520130158.59.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارفادى مجدى مريد يعقوب20153

3525.51912132517.51221489نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاركريم حسين رجب محمد20154

33.5301913.513.52716.51261679.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاركيرلس رضا صبحى خليل20155

382719.515153019133.5188.58.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارمارتن ميالد حكيم توفيق20156

37.52719.513.51225.519.5129197.58.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارماير ايهاب فواد اسكندر20157

37.526.52014.51428.519.51321886.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارمحمد محمود عويس عبدالطيف20158

38.5302015153019137.51988نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارمحمد هيثم عبدالعزيز محمد20159

40302015153020140187.58.5نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارمينا ايهاب رشدى حنا20160

403020151530201401688نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارمينا شريف رمزى بولس20161

37.522.518.511.51324.515.5118.51977نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزارمينا مدحت فؤاد خليل20162

39.5302015153020139.51978نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاروسيم ايمن عطا جاد داود20163

38.5292014152915.51321878نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاريوسف سامح جاب هللا بدروس20164

403020151530191391887نظاميالعائله المقدسه للراهباتبنى مزاريوسف عماد بولس غالى20165

35.524.516.514.51428.5151201985.5نظاميالكرمه الخاصهبنى مزاراغابى ممدوح مالك حكيم20166

39.52314.5131225101121975نظاميالكرمه الخاصهبنى مزاراناسيمون هانى صادق ايليا20167

33.52818.515142916.5125.51785نظاميالكرمه الخاصهبنى مزارروفيده محمد احمد مصباح20168

34.5221613122519116.5177.55نظاميالكرمه الخاصهبنى مزارريموندا امير كامل يسى20169

38.5301814.51428.518.5133.5187.58نظاميالكرمه الخاصهبنى مزاركارين صموئيل كامل فهيم20170

3221151210.522.515105.51988نظاميالكرمه الخاصهبنى مزاركالرا ابراهيم عبدالمسيح اسحق20171

362717.513.51326.5141211987نظاميالكرمه الخاصهبنى مزارماريز ابراهيم بشرى ابراهيم20172

32.520.51311122310991687نظاميالكرمه الخاصهبنى مزارمريم توماس نظير حنا20173

403019.515153020139.5198.59نظاميالكرمه الخاصهبنى مزارملك احمد محمد خلف20174

38.5301914152918.5135198.57.5نظاميالكرمه الخاصهبنى مزارملك كمال ابوزيد عباس20175



383016.515153020134.52087.5نظاميالكرمه الخاصهبنى مزارمهرائيل سمير فوزى اسعد20176

37.529.514.514.514.52918128.52085نظاميالكرمه الخاصهبنى مزاريوستينا ايهاب مجدى فايز20177

38.5251714152919128.5177.58.5نظاميالكرمه الخاصهبنى مزارابانوب عزت اديب فانوس20178

271511.598171080.5187.58نظاميالكرمه الخاصهبنى مزارابرام عادل منير حبيب20179

3727.52014.51529.519.5133.51777.5نظاميالكرمه الخاصهبنى مزارامير جميل سمير عيسى20180

38.5271714152919.5131187.57.5نظاميالكرمه الخاصهبنى مزاربيتر فوزى اخنوخ عياد20181

362619.512.51426.519.5127.5167.56.5نظاميالكرمه الخاصهبنى مزاربيشوى نجيب بشرى ابراهيم20182

33.526.52014132719.5126.5177.56.5نظاميالكرمه الخاصهبنى مزارجورج محب يوسف يعقوب20183

34.515.519.514122619.5115197.56.5نظاميالكرمه الخاصهبنى مزاررامز ساهر حافظ حبشى20184

34221913.51326.517.5119147.57نظاميالكرمه الخاصهبنى مزارسامر محى ايوب فهيم20185

37.5302014152919.5136197.57نظاميالكرمه الخاصهبنى مزارعبدالرحمن عزت محمد زكى20186

2416.52011112218.5101147.56نظاميالكرمه الخاصهبنى مزارعبدالمسيح باسم طلعت شاكر20187

3628.52015142919.51331675.5نظاميالكرمه الخاصهبنى مزارفادى ابراهيم حبيب فناويل20188

4029.5201514.529.5201391989.5نظاميالكرمه الخاصهبنى مزارمحمد منتصر انور عثمان20189

362217.513.51023.516115167.58نظاميالكرمه الخاصهبنى مزارمدحت ممدوح مدحت صادق20190

3524.5191410.524.519122147.58.5نظاميالكرمه الخاصهبنى مزارمينا عاطف فايز يوسف20191

332619.51311.524.517.5120.5157.57نظاميالكرمه الخاصهبنى مزارهانى ممدوح سمير حليم20192

36292014.513.52819.5132.5187.57.5نظاميالكرمه الخاصهبنى مزاروجيه عماد وجيه عبيد20193

36.524.52014.51226.518125.51888.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارايالريا كيرلس حنا عازر20194

38.528191412.526.519.5131.51988.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزاربسمله محمد ابوالفتوح محمد20195

201515.5127.519.51686167.58.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارذكرى وائل رفعت سيد20196

33242014.514.52918.5124.51888.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزاررحمه خالد عويس على20197

3823.51814.513.52819.51271888نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارفاطمه اشرف محمد عبدالحميد20198

3723201514.529.519.51292088.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارمريم عماد حنفى محمود20199

35.523.52014.51327.517.51242088.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارملك خالد راضى محمود20200

35.5231814.51125.517119187.56.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارندى محمد محمد سليمان20201

35.52218.51510.525.517.5119197.58.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارهمس احمد ابراهيم احمد20202

37.5261913.51326.5191281987نظاميالكوثر الخاصهبنى مزاروئام ربيع ابراهيم محمد20203

27.5755صفر923.55813نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارابراهبم اسلمان محمد مبارك20204

26.516.5179.51019.51089.5187.55نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارابراهيم عرفات محمد عبدالوهاب20205

321819.511132410103.5197.57نظاميالكوثر الخاصهبنى مزاراحمد ربيع محمد زكى20206

2715137.5815.511.582127.55.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزاراحمد على سالم على20207

321513.57.57.51514.590197.58نظاميالكوثر الخاصهبنى مزاراحمد على عبدالمجيد زيادى20208

34.515147.5815.516951977نظاميالكوثر الخاصهبنى مزاراحمد محمود احمد سعيد20209

2015107.5815.51070.5115.55.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزاربفلى عادل يوسف سعيد20210



362518.513132617122.51568نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارحسام محمد احمد عبدالعظيم20211

321815.598171597.5187.58نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارحمزه رضا احمد محمود20212

402818.515153020136.5198.59نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارخالد احمد على محمود20213

2015107.58.5161071197.59نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارعامر زكى محمود اسماعيل20214

342019.57.512.52017.5111197.58.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارعبدالرحمن بدرى محمد احمد20215

38.53019.5141529201371988.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارعبدالرحمن رضا صابر راضى20216

3827201514.529.516.5131187.55.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارعبدالرحمن محمد حلمى محمد20217

33.516.51713.51225.512104.5185.55نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارعبدالرحمن نورالدين محمد مهنى20218

3522.515.51413.527.516116.51786.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارعبدهللا احمد محمد احمد20219

2015127.57.51510721255نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارعبدهللا محمد احمد سيد20220

321519.57.5916.513.596.5167.56نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارفارس محمود محمد حسين20221

2915158.5917.510.587167.58نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارفارس هشام ابراهيم بيومى20222

35.527.5191413.527.519.5129197.59.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارمحمد ربيع عبدالعظيم عبداللطيف20223

3723181413.527.519.51251889.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارمحمد رضا عويس على20224

36211613132613.5112.5135.55.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارمحمد عصام محمد عبداللطيف20225

3718177.57.5151097187.55نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارمحمد عيد حسين السيد20226

21.51516.57.57.5151078126.55.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارمحمد هانى مرغنى حسن20227

3623.51912.51224.519.5122.5167.55.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزارمحمود حسين رجب محمد20228

281916129.521.512.597117.56.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزاريوسف احمد ابوالليل احمد20229

38.524.519.513.51427.517.5127.5167.57نظاميالكوثر الخاصهبنى مزاريوسف عيد حنا يوسف20230

3721.518.57.57.51517.5109.51486.5نظاميالكوثر الخاصهبنى مزاريوسف مجدى محمد طلب20231

148.5104.548.54451364نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزاراميره ررضا سمير نجيب20232

18.5464592.540106.54نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزاراميره مسلم ابراهيم سليمان20233

223105.53.592.546.5115.52.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارايات ابراهيم محمد محمد20234

14.52105.53.59237.5156.52.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارايمان شحاته ابراهيم عطيه20235

144105.54.5103411151.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارايه سالمه زايد سعيد20236

216104374.548.5166.53نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارايه سلمان حسن احمد20237

195107.54.512349137.53نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزاردميانه ميالد مكرم سمير20238

17.55104.548.54.545.51163.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزاردينا على حسن منجي20239

281513.57.57.5151081.5137.55نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزاررحاب عيد محمد سالمه20240

212107.5411.52.5471275نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزاررحمه ربيع ابوالليل عبدالجواد20241

24.51511.57.57.5151076157.55نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارزينب عيد سالمه عيد20242

22.515107.57.5151072.5136.55.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارزينب عيد سميع حماد20243

214104.54.59246126.54نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارساره عوده فراج عوده20244

21.551044.58.54491283نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارسحر سالم نصير ابراهيم20245



1961054.59.53.548176.55نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارسميره سعيد عبدهللا سعيد20246

271513.587151080.5126.55نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارشيماء سالمه سالم حماد20247

124105.53.593.538.5127.54نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارعز عيد ناصر على20248

121.5104.54.592.535135.54نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارفايزه حشمت عيد محمد20249

8.52.5105.54.5102.533.5185.53نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزاركرستين رياض غالى وهبه20250

3.521054.59.52.527.51655نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارمارتينا رضا بحر عبدالملك20251

2215107.57.51510721075نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارمريم كريم حماد سالم20252

6.53.5104.53.58331673نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارمنه احمد عمر محمد20253

16.57107.5411.52.547.5137.53.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارمنى حسن حامد حسن20254

117107.5512.53.544127.55نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارمها اسلمان سالمه مسلم20255

17.53107.54.512547.5127.55نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارنرمين عبدالباسط عيد محمد20256

13.53107.53.5115.5431273.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارنوال حامد محمود ابراهيم20257

136104.537.5440.51774نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارنورهان محمد عبدهللا محمد سيف20258

7.57105.538.5336147.54نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارهاله هانى عويمر سالم20259

2215107.57.51510721775نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارهدى عيد عبدالبارى عبدالعليم20260

163102.524.52.536157.53.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارهدى فرج منصور عبدهللا20261

83103.52.562.529.5107.55نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارهدير عبدالباسط عيد محمد20262

24.5127.54واحد4.546.54.548.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارهالله سعد محيسن خضر20263

421273.5نصف1751054.59.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزاراحمد سالمه سالم سليمان20264

31115.54صفر9.521054.59.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزاراحمد عبدهللا محمد سالمه20265

271164واحد7210347نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزاراحمد عصمت محمد منجى20266

30.5116.52.5واحد7.5310549نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزاراحمد عيد على ابراهيم20267

381272.5واحد12.55104.559.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزاراحمد كريم حامد حسن20268

221172.5واحد10459واحدواحدنظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزاراسالم محمد عوده حماد20269

29.5146.52نصف8210459نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارايمن نجيب ابراهيم جرجس20270

5344.559.51.523117.52.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزاربشار يونس ضيف هللا عبدالحميد20271

27116.52.5صفر2.53107.5411.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزاربالل اسلمان مبارك اسلمان20272

33.51152واحد85.5104.54.59نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارحسانين حسن حسانين مهني20273

173104.54.592.541.51573.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارحسين محمد حسن حماد مسلم20274

351174صفر95107.53.511نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارخالد سالم محسن على20275

36.51472.5واحد127.5103.52.56نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزاررضا على احمد عامر20276

18.541054.59.54461873.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارسليم احمود سليم حموده20277

331673نصف8.55104.54.59نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارسليمان صالح ابراهيم سليمان20278

311572صفر7510459نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارسيد ابراهيم السيد طلب20279

32.51672.5صفر85104.559.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارعايد عيد عايد محمد20280



واحد37.5146.5صفر12.55.5105.549.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارعبدالرحمن اسامه فولى احمد20281

25.51261.5نصف44102.54.57نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارعبدالرحمن حليم محمد منجى20282

34.5146.53صفر114104.559.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارعبدالرحمن عياد على محمد20283

291174.5نصف104.537.5واحد10نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارعبدالرحمن محمود عبدالنبى على20284

321262.5واحد83105510نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارعبدهللا ابراهيم حسن حماد مسلم20285

1215104.559.51.5481562.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارعبدهللا عواد حامد سالم20286

21.51513.57.57.51510751575نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارعبدهللا عيد فؤاد محمد علي20287

221510.57.57.5151072.51475نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارعالء حسين محسن حسن20288

32.5137.53نصف6.56.510549نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارعلى سعد سيف معمار20289

41.5147.52.5نصف71510549نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارمحمد حامد سالمه عامر20290

421572.5نصف11.59115510نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارمحمد شعبان طلبه احمد20291

39.51172.5نصف11910549نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارمحمد محمد فؤاد محمد على20292

201511.57.57.5151071.51575نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارمحمد محمود ابراهيم على20293

13.59.51055105481572.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارمحمد محمود عواد عبدهللا20294

371562.5واحد106105510نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارمحمود حامد سالمه عامر20295

36.51452.5نصف147.5644.58.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارمحمود خالد فولى احمد20296

13.59.51232.55.52.5431372.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارمحمود راضى عبدالعزيز محمود20297

291272.5نصف56.510437نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارمحمود رضا عبدالعزيز محمود20298

39.51062.5نصف119.51053.58.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارمحمود ناصر عواد عبدهللا20299

34.51372.5واحد771054.59.5نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارمصطفى عيد عثمان حسين20300

2015107.57.51510701265نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارناصر عيد اروشيد سليمان20301

261514.57.57.5151080.51365نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارنصير سالم نصير ابراهيم20302

211512.57.57.5151073.51165نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارهادى رجب ابوالليل عبدالجواد20303

187104.548.51.54511.562نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزارهيثم عيد ابراهيم حسان20304

34105.52.5واحد8610549نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزاريوسف رضا ابراهيم على20305

421165واحد125106.57.514نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزاريوسف سامى حبيب اسكندر20306

124.51057.512.51.540.51365نظاميالخليل ابراهيم البندارى االعداديةبنى مزاريوسف مسلم مبارك حامد20307

3425.51812112318118.51485نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارابانوب سمير حنا الياس20308

2617.515.5119.520.51897.5156.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارابانوب صليب صدقى لبيب20309

301718.51413.527.519.5112.51565نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارابانوب وجدى اسحق يوسف20310

261515.5107.517.51791146.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارابرام يوسف شاؤول شاكر20311

40292014.51529.520138.5156.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارابراهيم مصطفى ابراهيم الدسوقى محمد20312

362620151530201321465نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاراحمد ابوالنيل عبدالعزيز محمد20313

20161412.57.52016.586.51165نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاراحمد جمال حسن عمر20314

201511.57.57.51514.5761565نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاراحمد حاتم عويس محمد20315



20151087.515.51070.5136.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاراحمد حسن ابراهيم احمد20316

342015.51411.525.516.5111.51165.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاراحمد سعيد خلف سيد الشوربجى20317

221513910.519.51079.5146.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاراحمد شعبان ابراهيم على20318

211512.59.5817.51076126.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاراحمد صابر طه جمعه20319

39272014.51024.519.5130156.55.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاراحمد عالء احمد رفعت سيد عبدالمنعم20320

2015138.57.51610741165نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاراحمد على عبدالظاهر عوض20321

20151387.515.51073.51365نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاراحمد ماهر كامل احمد20322

322518.514.513.52818121.51565نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاراحمد محسن على حسن20323

3422181212.524.515.51141565نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاراحمد محمد احمد عبدالغنى20324

24151712.57.52010861465نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاراحمد محمد سليمان محمد20325

164106.5410.51.542954نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاراحمد محمد سيد شريف20326

25.5751.5صفر103.547.5واحد7نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاراحمد محمد عيد جمعه20327

241519.59.57.5171085.51175نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاراسالم محسن محمد السيد20328

12.584121048.5665واحد13نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاراسالم محمود ابراهيم على20329

3828.52015142918.5134187.56نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارالفريد اشرف حنا شحاته20330

342219.513.58.52218.5116167.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاراليشع هانى نصحى مكرم20331

3323.51914.51125.5181191785نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارامير تادرس اسحق تادرس20332

201516.58.5816.514.582.51475نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارامير رشدى زغلول صادق20333

301519118.519.511.5951055نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارامير عماد عزمى زغلول20334

201517.57.57.51514.582156.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارانجيليوس ماهر فايق يعقوب20335

29151914.512.52716106157.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارانطون رأفت حنا يونان20336

2915199.5918.514.5961685نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارانطون يوحنا وهيب حنا20337

201515.57.57.51513.579156.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارايهاب مجدى عياد جرجس20338

13314.564.510.53.544.5156.52نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارباسيلوس عادل باسيلوس حناوى20339

201514.57.57.5151074.51155نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاربالل ابراهيم مسلم عيسى20340

271515.57.5916.511.585.51575نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاربوال مجدى فريج فرج واصف20341

291517149.523.515.51001475نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاربيتر بباوى عزيز جندى20342

3929.5201514.529.5191371475.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاربيتر سولاير صالح ترياق20343

37262012.51325.518126.51575نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاربيتر نبيل فايز ناروز20344

2715189.51120.515.5961565نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاربيشوى بولس يونان بولس20345

271515.511.51425.510931575نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاربيشوى رأفت رسلت حبيب20346

2015138.57.51610741465نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاربيشوى رضا زغلول صادق20347

38.5125.54صفر10.57.57.515واحد12نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاربيشوى عماد معزوز يعقوب20348

221518.57.57.5151080.51365نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاربيشوى عماد وهبه ابراهيم20349

3623.518.512.514.52717.5122.51365نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاربيشوى مينا نبيه توفيق20350



32201911.51223.511105.51365نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاربيشوى هانى غطاس نصيف20351

26.51517.5118.519.51088.51285نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاربيمن اسحق يوسف نصيف20352

201516.57.57.5151076.51395نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارجرجس عادل زكى جرجس20353

251514.5117.518.511841395نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارجرجس محسن بخيت عبدالمالك20354

37.51919.510.510.52119.5116.51485نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارجرجس نبيل حكيم مرشد20355

201514.587.515.514.579.5975نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارجورج رضا شكرى ذكى20356

32.522189101916.51081085نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارجورج يعقوب ابراهيم ميخائيل20357

3215.5188.510.51917101.5117.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارحسام عاطف رزق عبدالوهاب20358

33.5221811112218113.5157.58.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارحسام عبدالهادى صابر عبدالهادى20359

2015187.57.51510781585نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارحسام ناصح محمد محمد20360

20.51517.58917108097.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارحسن جمال ضاحى محمود20361

221514.57.5916.51078118.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارحسين محمد ضاحى محمود20362

2318.5187.57.5151084.5135.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارحمد اشرف قرنى ذكرى20363

37151914.51327.519.511897.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارحمدى محمد احمد عبدالرازق20364

21.51518.511.5920.51691.5128.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاررافت عصام محمد احمد20365

27.51716117.518.512.591.5178.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاررامز هانى عيد عياد20366

251515.510.58.51910.585168.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاررامى نادى فرج كامل20367

2015117.57.5151071136.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاررجب عيد عبدالعزيز عبدالحميد20368

201513.57.57.5151073.51273نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاررضا مصطفى حمدى محمود20369

144.5153251048.5117.52.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارسعيد صالح عيد موسى20370

30.515158.59.5181189.567.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارسيد عبدالغنى سيد عبدالغني20371

2015127.5815.51072.5107.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارسيد عصام سيد عبدالهادي20372

36.5292015153019134.51875نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارشادى شريف رمزى وهيب20373

38.5282015153020136.5187.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارشادى هانى نجيب رزق20374

1132.55.51050.586.53صفر24نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارشعبان خالد شعبان سيد20375

106.511.55.54.5101048855نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارشعبان محمد شعبان محمود20376

2015137.57.5151073875نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارشعبان مصطفى محمد قناوى20377

21.5211887.515.5108697.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارشهاب مصطفى عبدالحكيم محمد20378

36.5272014.51428.520132167.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارصموئيل صادق ثابت صادق20379

2415109.56.5161075156.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارصموئيل صبحى نبيه عبدالمالك20380

30.51518.57.57.5151291177.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارصموئيل عادل حنا عبدالشهيد20381

201512.57.57.5151072.51185نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارصموئيل عبدالمسيح انيس ناشد20382

51039.595.52.5واحد94.5114نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارطه خليفه صالح احمد20383

9.54.512.56.57.514545.577.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعبدالرحمن احمد جابر كامل20384

172116.55.5125.547.51063نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعبدالرحمن جمال فوزى ابراهيم20385



21.51517.57.57.5151079965نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعبدالرحمن سيد قرنى محمد20386

10.58.5105.55.5114.544.5105.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعبدالرحمن صالح محمد توفيق20387

20.515107.57.51511.5721055نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعبدالرحمن مجدى ابراهيم محمد20388

2515107.57.5151277117.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعبدالرحمن محبوب حسين عثمان20389

2915177.51017.514.5931385نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعبدالرحمن محمود سعد محمود20390

35.51518108.518.512.599.51185نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعبدهللا جمال محمد محمود20391

2015117.57.51510711085نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعبدهللا دسوقى سليمان محمد20392

301510.59.57.5171183.51185نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعبدهللا محمد شعبان كامل20393

31.51515.5108.518.51393.5117.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعبدهللا محمد عبدهللا ابراهيم20394

28.5151587.515.5138798.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعبدهللا محمد على محمد20395

13.52.510.57.54.5124.543107.53.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعبدالمسيح سمير حنا مجلى20396

1063.59.52.536107.53.5واحد13نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعبدالمسيح مدحت مكرم اسحاق20397

131.5106.55.5121046.556.52نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعبدالمسيح وجيه نصر رزق هللا20398

28.51817.5119.520.51397.51275نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعبدالمنعم عالء عبدالمنعم احمد20399

102.5107.54.512337.51053.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعربى محمد طه محمد20400

31.51515.512.51123.51499.51675نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعزيز اميل عزيز مجلى20401

33.51517.511.58.52014100176.55.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعصام محمد حسن محمد20402

31.51515.5109191394128.56نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعلى احمد رضوان على20403

28151597.516.513.5881375نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعلى رضا محمد عبدالحكيم20404

301514.596151488.5126.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعمار ياسر جمعه عبدالرحيم20405

321513.5107.517.514.592.51365نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارعمرو ياسر صالح احمد20406

281510.58.56.5151280.51065نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارفؤاد مندى احمد فرغلى20407

31151212122412941676.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارفادى اسحق حنا عازر20408

2315107.57.51510731065.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارفارس اسامه عبدالعليم عبدالوهاب20409

281511.57.57.51511.5811565نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارفليمون ميالد شحاته رتيب20410

54.5812.52.5431253.5واحد22نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاركريم حسن اسماعيل محمد20411

151.52.54.51014.51.535125.56.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاركريم محسن محمد السيد20412

213.52.568.514.5243.51256.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاركريم محمود رمضان شعيب20413

3515101010.520.510.5911277نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاركمال عادل كمال جاد السيد20414

3522.510712191399.51166نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاركيرلس جاد حنا جاد20415

372817.51514.529.519131137.56.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاركيرلس غالى خلف هللا بولس20416

37161310.513.52414.5104.5146.55.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاركيرلس كرم منير مجلى20417

3618109.51221.51398.51065نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاركيرلس مجدى حنين سولاير20418

1732.559141.538855نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاركيرلس نمر وهيب حبيب20419

342616.514.51327.516.5120.51155.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارماركو مينا صادق غبلاير20420



1855.55.58.5142.545865.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارماريو عزت ابراهيم عازر20421

167.5357.512.51049976نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمايكل صفوت عياد داود20422

372718.515142919.5131155.56.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمحمد ايهاب عبدالعزيز محمد20423

2015104.510.5151070126.56نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمحمد شعبان عيد ابراهيم20424

31.517.517.59.510.52019.51061655.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمحمد فراج احمد محمد20425

151.556915238.51666نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمحمد محمد عبدهللا صادق20426

2715108.51018.51080.51575نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمحمد ممدوح شلقامى احمد محمود20427

3115109.512.52210881476.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمحمد وليد عزت السيد20428

2515104.510.51510751475.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمحمد ياسر محمد البدرى20429

1433.54.57.5123.5361465.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمحمود احمد ذكى شلقامى20430

193.53.55.57.5133.542.51156نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمحمود احمد هاشم توفيق20431

33151312.511.524191041156نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمحمود محمد وجيه محمود20432

231510.57.57.5151073.51266.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمسلم ابراهيم مسلم عيسى20433

131510.587.515.510641365نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمصطفى احمد عبدالمعز محمود20434

6.5واحد182.51075121.54412نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمصطفى عادل صالح احمد20435

3628.52015153018.51331687.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمعتز صالح عبدالحميد بحر20436

3318191411.525.517.51131366.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمنيب ايهاب اسحق العبد20437

14.587.515.51060.5115.57نصف20نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارموسى رؤوف حلمى يونان20438

391819.511.51223.517117145.55.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارموسى عماد فانوس خليل20439

281514.511.58.5201087.51475.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمينا اشرف مسعد سعيد20440

281510.51192011.585155.56نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمينا رضا بشرى شاكر20441

201510117.518.51174.51266نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمينا صدقى شحاته حنا20442

311811.513.51225.511.597.51566.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمينا عزمى جيد عطيه20443

241511108.518.51078.5117.56.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمينا عصام وهيب عبدالمالك20444

26211098.517.51084.5168.56.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمينا عيد زكرى قصد هللا20445

20.515107.57.5151070.5137.55.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمينا ماجد عبدهللا زكرى20446

331510910191087136.56نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمينا مرقص ليشع اسحق20447

281512.59.511.5211086.5167.56.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمينا منصور عبدهللا صموئيل20448

3598.55.5واحد20225510نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارنادر رضا صالح نصيف20449

43.51255واحد1821075.512.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارهانى عاطف ميخائيل جادهللا20450

301515.513.51124.51499166.56نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارهدرا يعقوب يوسف جرجس20451

2415151210.522.514.5911175نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارهشام محمد حسن عبدالفتاح20452

2915167.57.51515901565نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاروليد توفيق عبدالعليم عبدالوهاب20453

2415147.57.51510.578.51065نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاروليد عاطف محمد عبدالمنعم20454

2215167.57.51511.579.5136.55نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاريسن كمال حسن زكى20455



261517107.517.513.589156.57نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاريوسف احمد ابراهيم على20456

26151712.5921.519.5991877.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاريوسف رضى يوسف خليل20457

35151811.57.51918.5105.5146.58نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاريوسف شعبان محمد السعيد حموده20458

331618118.519.517.5104186.56.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاريوسف صموئيل كرم صموئيل20459

28151987.515.516.594875.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاريوسف عوض رمضان حسن20460

34.5853.5واحد1065.511.5صفر12نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاريوسف مارى مينا ذكرى حنا20461

2018.51687.515.51282136.56.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاريوسف محمد سيد رضوان20462

3215199.57.51716.599.5146.56.5نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاريوسف محمد عبدالعال حزين20463

3725.52014.51529.519.5131.5176.58نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاريوسف ميخائيل فاروق يوسف20464

3418.51714.51125.519.5114.5186.57نظاميمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاريوسف ميالد خليل ابراهيم20465

32231813.511.52517.5115.51565.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارابانوب ريمون سمير عزيز20466

34161913.512.52612.5107.5166.56.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارابانوب ميالد ابراهيم يوسف20467

38282015142919.5134.5166.56.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارابانوب وفقى هنرى عياد20468

34232014152920126175.56.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارابرام عاطف فايز يوسف20469

30151912132520109156.56نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارابراهيم حمدى ابراهيم عبداللطيف20470

3728.5201514.529.520135176.57نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاراحمد حسنى محمد حسن20471

392920151530201381767نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاراحمد خالد احمد فرغلى20472

393020151530201391767نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاراحمد خالد حسين محمد20473

3023.51813.51326.519117126.57نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاراحمد رجب احمد محمد20474

34272014.514.52917.5127.5166.56.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاراحمد رضا محمد احمد20475

3828.52015142919134.51868نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاراحمد شاهين عوض حلمى20476

393020151530191381867.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاراحمد شعبان زغلول السيد20477

28151411112214.593.5155.57.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاراحمد على عبدالعظيم عبداللطيف20478

3521.5161513.528.519.5120.51766نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاراحمد عماد الدين عبدالغنى حسين20479

3823151514.529.519124.51765نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاراحمد كمال السيد عبدالوهاب20480

2715139.5817.51991.51666نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاراحمد محمد ابوالمجد سالم20481

3722.51512.51325.518118136.56.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاراحمد محمد فاروق شلقامى20482

2920161312.525.519109.51656نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاراحمد مدحت محمد عبدالغني20483

3618181211.523.520115.5135.57نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاراحمد ناصر عبدالصمد محمد20484

3622.51814.514.52919.51251867نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارادهم عصام شعبان امين20485

36301714.51428.519.51311667.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاراسالم احمد الهم احمد20486

28.515117.57.5151281.5175.55نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاراسالم على احمد محمد20487

271511991811821765.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارامير اشرف عطيه ابراهيم20488

40301915153020139176.57.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارانطون امير شوقى عبدالشهيد20489

38.529201514.529.520137166.56.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارايمن ثروت رشاد محمد20490



21.5151587.515.514811765.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارايمن نبيل شنوده ابراهيم20491

3327.51912.51123.5191221667نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاربوال نبيل يوسف خليل20492

35.524.51813.512.52617121166.57نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارجاسر جدامى محمد محمد20493

31.515158.5917.510891866.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارجاسر رمضان ابوبكر احمد20494

36.517.52012.51224.512.5111156.58نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارجمال عبدالعظيم جالل ابوالدهب20495

40302015153019.5139.5186.58.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارجورج خليل منير خليل20496

4028.52015132820136.5186.58.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارجورج ماجد ايليا جرجس20497

3623.5201513.528.518.5126.5186.57.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارجورج نشأت خلف ميخائيل20498

35.524.5201414.528.518126.5186.56.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارحازم احمد جمال عبداللطيف20499

3923.51912.51426.516.5124.51177نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارحازم رضا عبدالفتاح محمد20500

38.527.51914.51428.516129.51988.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارحسام ربيع ابوالعبدعلى20501

341520151328181151786.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارحسن اسلمان حسن سليمان حسن20502

2015181010.520.51083.51775نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارحسن على احمد على عصوه20503

22.5151610.51323.511881775نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارحسين احمد حسين احمد20504

32.5222014.51428.518.5121.51975نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارخالد بهاء كامل ثابت20505

3824201514.529.516127.5187.55.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارخالد حسن احمد العبدابوزيد20506

40302015153020140197.59نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارخالد محمود السيد محمود20507

3721.52014122616.5121187.56.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارزياد خالد ابراهيم عبدالغنى20508

39.5242015142920132.5207.56.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارزياد عرفات زينهم احمد20509

3721.52014.513.52817.5124207.56نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارشهاب اشرف توفيق عبدالعزيز20510

31.519.52014.51428.517.5117207.56.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارشهاب ربيع محمد ممدوح20511

34222014152919.5124.51775.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارطارق حسين محمد حسين20512

29.5162013.511.52518.5109207.55نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعاصم احمد عابدين محمد20513

36.5252014.51529.519.5130.5207.56نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعبدالحميد محمد عبدالحميد ابوزيد20514

3626.52011.514.52619.5128207.56نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعبدالرحمن حجازى محمد احمد20515

3525.51813132618.51231985.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعبدالرحمن رضا رجب احمد20516

3925.519.5131225201291985.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعبدالرحمن عادل عبدالرحمن محمد20517

29.51517.58.57.51615932085نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعبدالرحمن عاطف عباس محمد20518

35.517.51810.5818.517.51072085.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعبدالرحمن عبدالناصر شلقامى عبدالعزيز20519

31.51918.511.510.522181092085نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعبدالرحمن عزت عبدالرحمن محمد20520

38.5302015153018.51372085.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعبدالرحمن عالء فتحى توفيق20521

2823189.57.51712981985.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعبدالرحمن على عبدالظاهر على20522

312418.58.57.51611100.51985نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعبدالرحمن على محمد ابوزيد20523

3727.517.58715131101986نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعبدالرحمن مؤمن احمد احمد20524

3322.516.510.57.51816.5106.51885نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعبدالرحمن محمود حسن عبداللطيف20525



31.523.517.59.57.51714.51041985نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعبدالرحمن يحيى احمد محمد20526

3527.52015153019.51321986.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعبدهللا اسماعيل عبدهللا محمد20527

35171710.59.52018.5107.51785نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعبدهللا عالءالدين عبدهللا سيفالنصر20528

31.517.518.58.57.51618101.51965نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعبدهللا ياسر عبدهللا ايراهيم20529

321915.597.516.516991886نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعبدالمنعم حسن على محمود20530

38.515177.57.51516.51021985.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعالء رضا ابوالليل السيد20531

3625.5201412.526.5201282096نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعلى اشرف جابر على20532

34.5241813112417117.51795نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعمرو على زين العابدين على20533

3723.518.5141024171201876نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعمرو على نبيل كمال20534

35.5232014.512.52715.51211895نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارعمرو موسى ربيع عبداللطيف20535

38.527.520151429191341695.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارفادى ايهاب اخنوخ ذكى20536

3522.52014142817.5123189.55نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارفادى صبرى صدقى وهبه20537

37.525.519.514.512.52719128.5179.55نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارفارس عماد ابراهيم احمد20538

25.5181711.5920.510911785نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارفارس محمد سامى مصطفى20539

24.515.517.5128.520.513.591.51385نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارفيلوباتير عصام سمير امين20540

29.52517.513.51326.516.51151897.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاركريم عادل دكرورى محمود20541

343019.515142920132.5208.58.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاركليفر عادل وفقى صادق20542

373020151429191352089نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاركيرلس رضا ابراهيم سالمه20543

39.529201313.526.519.5134.51998.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارلطفى محمد لطفى سعد20544

37.5302014.51327.518.5133.52098نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمارتن مجدى شكرى عيد20545

33.53019.514.51529.518.51311999نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمازن راضى ابراهيم احمد20546

32.515158.51018.510911896.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمحمد احمد عبدالرحمن عبداللطيف20547

301519.513112418.5107178.56.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمحمد اسلمان حسن سليمان20548

32.516.515.597.516.515.596.51995نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمحمد جمال راضى عبدالحليم20549

3827.519.513132617.5128.51897نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمحمد حسام حسين محمد20550

36.52619.514.51327.518127.5198.55نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمحمد حسين حسين صالح20551

38.5241811.51223.518.5122.5188.55.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمحمد خالد ناجح عبدالعظيم20552

32171812112313103198.55نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمحمد خليفه محمد قاسم20553

34.522181292114.5110188.55نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمحمد سامح رجب فولى20554

38.530191513.528.5191351995.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمحمد عصام محمد عبدالعال20555

393019.51513.528.5191361996.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمحمد عالء محمد احمد20556

32.52919.512.51325.518124.51897.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمحمد مدحت محمد عبدالغني20557

322517147.521.518.51141785نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمحمد مصطفى شاكر ابراهيم20558

26.5241713102318.51091685نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمحمد مصطفى محمد ابوغنيمه20559

36.526.51714.51327.517124.51388.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمحمد مصطفى محمد رشدى20560



35.528.5201514.529.520133.51886نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمحمود حمدى محمود عبدالوهاب20561

39.526.52015153019.5135.51886نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمحمود شوقى محمد حسني20562

35.527.51614142817124208.55.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمحمود محسن محمد عبدالسالم20563

38292014.514.52919135208.56نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمحمود محمد فايز محمد20564

3618.5151213.525.515110198.55نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمحمود مختار احمد ابراهيم20565

38301915153020137208.55.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمصطفى بدرى مصطفى محمد20566

39.53019.515153020139208.55نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمصطفى رضا محمد عبدالحليم20567

33.522.52014.514.52918.5123.5198.55نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمصطفى سعيد محمد عبدالمجيد20568

38.526.52014.51529.520134.51986نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمصطفى على محمد شاكر ابراهيم20569

31.518.51814.51327.517.5113207.55.5نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمعاذ رضا محمد يوسف20570

3818.52014.51428.516.5121.51785نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمعاذ محمود محمد على20571

3621.519.51513.528.516.51222085نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزارمهدى احمد كمال الدين خالد20572

39.522.52015153018.5130.52086نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاريوسف اشرف محمد على20573

30.519.5181514.529.519116.51786نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاريوسف عادل يوسف جورجي20574

39.53019.515153020139208.56نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاريوسف مصطفى محمود عبدالعظيم20575

39.530201514.529.520139198.57نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاريوسف منتصر حسن احمد20576

363019.515153020135.5198.57نظاميعثمان بن عفان االعداديةبنى مزاريوسف هانى نجاح عيد20577

17.541047.511.53.546.5158.55.5نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزاراسراء اشرف عبدالغنى حسين20578

2015107.57.51510701685نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزاراسراء حسن سعد السيد20579

26.515147.57.51513.584208.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزاراسماء حسن محمود حسونه20580

3525149.5817.518109.5198.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزاراميره رزق مخلوف عبدالسالم20581

2015107.57.51511.571.5178.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزاراميمه غمر عئمان عيد20582

2015107.57.51510701585نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارتيسير رجب ربيع عبدالحكيم20583

27.553.558.5528137.53نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارجميله هالل امين هالل20584

2515117.57.51510761785نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزاررحاب سيد عبدالحميد عبدالظاهر20585

27.518.51311.57.51916941885نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزاررحمه احمد عبدالعظيم جوده20586

3524.51511.51425.519.5119.5209.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزاررحمه رجب جمال عبداللطيف20587

241514107.517.513.584208.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزاررحمه سالمه خميس علي20588

31251412.51123.517110.5189.56نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارريهام عبدالرحمن عاصم محمد20589

24.515127.57.5151076.51885نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارزهراء شعبان محروس محمد20590

2915118.57.5161081158.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارسالى محمود عاصم محمد20591

3728.51914.513.52818.51312095نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارسهيله مختار محمد علي20592

2418.5151212.524.516.598.5188.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارشيماء ربيع ابراهيم عبدالوهاب20593

24151187.515.51075.5188.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارشيماء ضمر حسين حسن20594

2415127.57.5151076168.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارصابرين شعبان احمد فهمى20595



3015158.57.51610861985نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارعزه هانى عبدالحميد حميده20596

2915127.57.51513841985نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارعلياء راسخ فتحى راسخ20597

27151510.57.51814.589.5207.55.5نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارعلياء محمد حسين عبدالعظيم20598

341516871519.599.5208.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارمريم حسن محمد محمد20599

36.525.51910.51222.515118.51985.5نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارمنار رضا ابراهيم عبدالوهاب20600

3927.52015153018134.5195.56نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارمنى شعبان عبدالموجود جاد20601

2616177.57.5151084186.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارهاجر محمود حنفى محمد20602

2618197.57.5151088166.56نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارهناء رشدى عبدالمنعم احمد20603

312214.511.5920.51098197.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزاروفاء خالد خيرى حسن20604

39.52919.5141327191342075نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارياسمين عبدالوهاب محمود على20605

2515168.57.51610821775نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارياسمين محمد محمود محمد20606

312616.510.511.52212107.5186.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارابراهيم احمد صبحى السيد20607

35.5302015153020135.5177.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارابراهيم شعبان محروس محمد20608

4029.52015153020139.5196.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزاراحمد حجازى محمد جوده20609

2018.5137.57.5151076.5137.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزاراحمد محمد عاطف حسام الدين20610

33.5181811.57.51915103.5165.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزاراسالم عبدالمنعم احمد عباس20611

2921.518.512102213.5104.5137.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارامير ربيع عبدالحميد عبدالطاهر20612

301813871510861875نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارايمن ربيع عبدالحميد عبدالظاهر20613

2015117.57.51510711165نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزاررجب جمال كمال محمد20614

2015127.57.5151072117.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارعبدالرازق ربيع عبدالرازق عبدالشافي20615

2015107.57.5151070105.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارعبدهللا مختار غريب محمد20616

715107.5512.5246.51155نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارعثمان محمود ابوالليل محمد عيد20617

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارعصام عبدالباسط على محمد20618

2516.514.587.515.51081.51765نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارعلى محمد على علي20619

33.52018.513.512.52616.5114.51875نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارعمر عاطف على محمد20620

20161887.515.51079.51056نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزاركريم عبدالباسط عبدالوهاب ابراهيم20621

211514.57.57.5151075.5177.55نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزاركريم فولى رشاد عبدهللا20622

24.516.52011.512.52417.5102.51775نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارمبارك حسن مبارك سالمه20623

2015.51797.516.510791775نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارمحمد ربيع عبدالحميد حميده20624

3828.519.514.514.52919.5134.51875نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارمحمد عبدالباسط محمد صالح20625

31.523191413.527.515.5116.51955نظاميابو حرب للتعليم االساسىبنى مزارمحمود شعبان عبدالموجود جاد20626

52.5165.56نصف1315118.54.513نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارابتسام رجب حسن عويس20627

50.5105.55نصف111512.57.5411.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاراحالم فالح ربيع عوض20628

2723.510.512.5517.51694.51875نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاراحالم محمد زغلول احمد20629

2220.51687151083.51775نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاراسراء حسن سعد عبدالرازق20630



29.52416.513102317110196.55نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاراسراء عصام عبدهللا سليمان20631

2016.51697.516.51079146.55نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاراسماء عبدالغنى انور عبدالغنى20632

2922159.5918.51094.51265نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاراسماء على حمدى مصطفى20633

2016.5127.57.5151073.5126.55نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاراعتماد عاشور حماد عوض20634

2918.51411.57.5191393.51565نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارامانى محمد احمد على احمد20635

2117.515.57.57.51510791765نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارامل صبحى مدكور عبدالعظيم20636

2015107.57.5151070136.55نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاراميره احمد حميده محمد20637

2516117.57.5151077166.55نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاراميره احمد راضى احمد20638

3627.517.51212.524.518.5124186.57نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاراميره رضا محمد رزق20639

201512.57.57.5151072.51466نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاراميره سعودى ربيع عابدين20640

2018.516.58.56.51510801555نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاراميره محمد عثمان عبدالوهاب20641

3929.5191410.524.5181301965نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارايات احمد ذكى محمد20642

26.51915.5117.518.51089.51865نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارايات الحسينى محمد جاد20643

292216.597.516.51296166.55نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارايات عالء محمود محمد20644

43.5965صفر91511.55.52.58نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارايمان ناصر عبدالعزيز خالد20645

201811.58.57.5161075.5146.55نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارايه احمد السيد محمد20646

2315107.57.51510731475نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارايه سعد احمد ابراهيم20647

362313108.518.510100.5186.55نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارايه على محمود على20648

4296.55نصف101510.5336نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارحسناء بدر محمد ابراهيم20649

2016.512.57.57.5151074166.55نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارداليا جمعه عبدالعظيم على20650

201511.57.57.5151071.51875نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاردعاء حسين فاروق محمد20651

37251910.512.52317.5121.5166.55نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاردعاء سعد محمد محمد20652

2015107.57.5151070106.57نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاردنيا جمعه عبدالعظيم على20653

33.5281612112312.51131675نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاردنيا رجب سعد عبدالوهاب20654

2016.5107.57.5151071.5126.56نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاررانيا شحاته محمد محمد20655

2615107.57.51510761675نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاررضوه فضل جمال مراد20656

41.5105.56واحد7.516.53.55.57.513نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاررغده عطى رجب عبدالحافظ20657

3325.5157.5916.5101001855نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاررغده هاشم فهمى اسماعيل20658

2017.5117.57.5151073.5126.56.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاررفيده الحسينى محمد جاد20659

451365واحد15.51553.558.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارزينب بركات ءبد الرحمت بكر20660

49146.55واحد1716.53.53.57.511نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارساره سالم حسين محمد20661

2015107.57.5151070155.55نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارساره طلعت احمد محمد20662

26.522138.57.51611.5891776نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارسعيده عاطف صالح ابراهيم20663

21.515107.57.5151071.51065نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارشروق عطا ءيد ابراهيم20664

33.52719.512.51123.518.51221775.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارشيماء رافت حسن علي20665



1716108.57.5161069146.55نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارعبير سيد محمد قناوي20666

33.519.51088.516.51089.5136.55نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارعلياء عاشور فتحى محمد20667

2017107.57.51510721865نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارفاطمه بدوى محمد عبدالواحد20668

3620141110.521.516107.5197.56.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارفاطمه حسن عبدالوهاب حسن20669

26191510.57.51815931865.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارفاطمه محمد على محمد20670

37.5146.55واحد12.51534.51.56نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارفرحه صالح محمود على20671

29.516.5109.59.51912.587.5166.55نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارفرحه محمد سليمان ابراهيم20672

36.595.55واحد715337.510.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمروه رضا مصطفى مكاوى20673

26181612.510.52312951686.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمروه محمد عبدالرازق احمد20674

46.5665صفر16.5152.57.5512.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمنار عيد محمد عبدالحكم20675

8.5153.53.547.5236.5125.55نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمى حسن عبدالستار حسن20676

2215107.57.51510721555نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمياده عيد انور عبدالغني20677

2715107.57.51510771355نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارناديه محمود ابوزيد عبدالغنى20678

23.518107.57.5151076.51875نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارندا مومن حسن عبدالواحد20679

342412117.518.512100.52086نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارنسرين رضا محمد عبدالواحد20680

471566واحد16152.557.512.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارنورا جمال احمد بكر20681

481375واحد161535.57.513نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارنورا صالح عبدالحليم محمد20682

3315107.57.5151083195.55نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارنورهان محمد سمير عباس20683

31.527.51412.51224.517.51151966نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارهاجر احمد رجب عبدالحميد20684

32221214.51327.513106.51965.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارهدير محمد شاكر محمود20685

2922101110.521.51092.5126.56نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارهدير محمود فاروق كامل20686

44.51055صفر13.51544.57.512نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاراحمد رمضان على احمد20687

46855.5واحد111547.57.515نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاراحمد محمد عبدالمهين محمد20688

36.5656واحد9.5153.52.557.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاراحمد محمد مصطفى عبدالواحد20689

42.5555صفر11154.57.54.512نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاربسام محمد محمد جاد20690

371055صفر9.5152.55.54.510نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارحسام شريف جمال محمد20691

21.5161087151072.5146.55.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارحسام عيد محمد على20692

23.518118.56.5151077.5165.55.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارحسام محمد اسماعيل شعبان20693

29.517.5128.57.5161085177.55.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارحسام محمد ربيع عوض20694

8.515.54.55.57.513344.5765.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارحسان رمضان السيد السيد20695

2417.5107.57.5151076.5176.56نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارخليفه صالح عبدالحليم محمد20696

25.515.51297.516.51079.51966.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاررضا عماد محمد رزق20697

2016.5107.57.5151071.5145.56نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارسعد عيد سعد محمد20698

43.51055واحد12.5156.55.538.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارسيد محمد عبدالموجود على20699

27.515.51387.515.51081.51856نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارسيد محمود ناجى السيد20700



52985واحد141510.57.5411.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارطه محمد سعد فكرى20701

311516.57.59.5171493.51886نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارعاطف سيد هريدى فراج20702

421366نصف128.5105.55.511نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارعبدالرحن ابوالليل حسن على20703

301511.57.5815.510821686نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارعبدهللا حسن ناجى السيد20704

60.51285.5صفر3015654.59.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارعصام حمدى هندى جاد20705

441585.5واحد17710459نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارعلى محروس فاروق على20706

2215117.510.51810761786نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارعمرو رجب نادى محمد20707

2015107.57.51510701486نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاركريم اشرف هريدى فراج20708

45.51486نصف158104.57.512نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاركريم حسن طلعت عبدالوهاب20709

501886واحد206.51057.512.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمحسن صالح راضى احمد20710

271511.51111.522.510861986نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمحمد احمد محمد رزق20711

3524.512.588.516.51098.51886.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمحمد احمد محمود عبدالوهاب20712

2115107.57.51510711785.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمحمد احمد معوض محمد20713

2015107.57.51510701885.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمحمد جمعه سعد محمد20714

43.51786نصف1786.547.511.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمحمد حمدان فاروق محمد20715

3829.5201514.529.519.5136.52096.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمحمد رجب محمد مصطفى20716

332410.57.510.5181095.51986.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمحمد عبدهللا كامل عبدهللا20717

3423.513.57.5916.51097.51896.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمحمد على راجح جاد20718

201510.57.57.5151070.51586.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمحمد وائل عاشور حسين20719

2015107.57.51510701576نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمحمود حسن عبدالعظيم السيد20720

156.5447.511.51.538.51485.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمحمود حمدى محمد عبدالجيد20721

155.553.57.5112.5391485.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمحمود صالح محمود كمال20722

55.51565.5نصف171510.57.5512.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمحمود عزت محمود عمار20723

168.55.57.55.5131.544.51575.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمحمود عيد عبدالوهاب اسماعيل20724

127.545.57.5132.53916.575نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمصطفى ابوالليل حسن على20725

201510881610711885.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارمصطفى هانى مصطفى وهبه20726

271513810.518.51083.51585.5نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارممدوح احمد نمر محمد20727

2415107.57.51510741785نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزارنور محمد عبدالستار على20728

55.51885.5واحد161510.55.57.513نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاريوسف سالم حسين محمد20729

36.51575.5نصف14563.57.511نظاميشمس الدين تعليم أساسيبنى مزاريوسف عطى عبدالعال محمد20730

403017.515153020137.51898.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزاراستير فتحى سمير فؤاد20731

3726149.51524.516.51181898.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزاراميره منتصر محمد حسين20732

302114.513.51427.514.5107.51888.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارايتن انيس حبيب عياد20733

392919.515153020137.51689نظامياالقباط الخاصهبنى مزارايمان احمد توفيق حسن20734

35302015153019.5134.51899.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارجوى بولس مالك ايوب20735



39302015153019138188.58.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارروان طارق مأمون عبدالنعيم20736

403018.515153019.51381999نظامياالقباط الخاصهبنى مزارساره سامح فايز نجيب20737

403018.515153020138.51788.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارشذى شارلى شاكر وهبه20738

202312.51214.526.516.598.51988.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارفيرونيا عاطف اسحق حنا20739

403019.515153019.51391898نظامياالقباط الخاصهبنى مزاركارين رأفت شكرى عبد20740

37302014.51529.519.51361698.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارمريم اسحق ابراهيم قسطندى20741

403020151530201401898.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارمريم اشرف فريد فهمى20742

3730201514.529.520136.51899.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارمريم خلف كامل تادرس20743

393020151530201391999.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارمريم سامح وليم جندى20744

3829.518.515153019.5135.51999نظامياالقباط الخاصهبنى مزارمهرائيل اشرف يعقوب اسحق20745

36301514.51529.516.51271898.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارنوران ايهاب حسن بكر20746

3728.516.5141529191302099نظامياالقباط الخاصهبنى مزاريثرب الحسين على محمد 20747

34291313.51528.517.51221998.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزاريوستينا ايهاب نبيل اسحق20748

402918.515142919.51361989نظامياالقباط الخاصهبنى مزارابانوب ثروت بولس حليم20749

3929201514.529.519.51371779نظامياالقباط الخاصهبنى مزارابانوب نبيل دانيال عبدالسيد20750

4027.5201214.526.5191331789نظامياالقباط الخاصهبنى مزاراندرو عزت مقار لبيب20751

3724191314.527.518125.51889نظامياالقباط الخاصهبنى مزارانطونيوس القس ميخائيل ابراهيم مرقص20752

4029.519.514.51529.519137.51889.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارايساف وائل هنرى شكرى20753

4028.518.51414.528.517.51331769نظامياالقباط الخاصهبنى مزاربهجات خليل بهجات خليل20754

39.528.519131528191341779نظامياالقباط الخاصهبنى مزاربيشوى ممدوح فانوس فام20755

34.5292014132719.51301779.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارجورج يوسف مهنى بنيامين20756

3929.519.51212.524.518.51311979نظامياالقباط الخاصهبنى مزارذياد حسن محمود حسن20757

40302014.514.529201391977.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارستيفن يونان سمير ثالوث20758

39.5302015153020139.5207.510نظامياالقباط الخاصهبنى مزارشادى شريف شاكر وهبه20759

38.529.520151530201381789.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارشكرى مجدى شكرى تكال20760

34.523.518.59.512.52217.51161688.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارصموئيل نادى خيرى حنا20761

38.5291913.512.52614126.52079.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارعبدالعزيز وحيد عبدالعزيز ماهر20762

39.5302015153019138.520810نظامياالقباط الخاصهبنى مزارفارس احمد عبدالفتاح محمد20763

403020151530201401889.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزاركيرلس محب ثابت حنا20764

403020151530201401989.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارمارسيلينو نشأت فتحى حبيب20765

39.525.517.512.51426.5181271767.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارمارك ايمن ظريف جرجس20766

39301913.513.527201351989.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارماريو عماد بشرى سولاير20767

39.5302015153020139.51879.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارمايكل حنا مرزوق حنا20768

39.5301913.51528.515.5132.51889نظامياالقباط الخاصهبنى مزارمحمد حسين فاروق احمد20769

3928.52013.514.52817.51331888.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارمحمد عادل ابراهيم حسن20770



39.5302014.514.52918.51372089نظامياالقباط الخاصهبنى مزارمحمد عادل محمد عبدالوهاب20771

39.5281714142816.51291879نظامياالقباط الخاصهبنى مزارمحمد عبدالعظيم كامل على20772

403019.514.51428.5201381889نظامياالقباط الخاصهبنى مزارمحمد هشام محمد البدرى20773

34.53019.515153018.5132.51789نظامياالقباط الخاصهبنى مزارمصطفى محمود احمد حسن20774

3928.51913.513.52714.51282086.5نظامياالقباط الخاصهبنى مزارمصطفى نافع سيد مرعى20775

4029.52015153020139.52086نظاميالسالم الخاصهبنى مزارالهام اسامه محمود عبدهللا20776

40302014.51529.518137.52086نظاميالسالم الخاصهبنى مزارامل مصطفى محمد شلقامي20777

4029.519.513.513.527191351986.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزارايات حسن احمد محمد20778

39.529.520151530201391885نظاميالسالم الخاصهبنى مزارايه اسامه عمر السيد20779

403020151530201401888نظاميالسالم الخاصهبنى مزارايه محمود رجب مرسى20780

39.530201514.529.5201391887.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزاربسمله اشرف صالح عثمان20781

39.53019.5141428201371896نظاميالسالم الخاصهبنى مزارحبيبه احمد محمد سرى الدين20782

393019.515153019137.5208.58.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزارحبيبه محمد احمد محمد20783

403019.514.51529.5191381897.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزاررحاب حربى عبدالقوى محمود20784

403020151530201401987نظاميالسالم الخاصهبنى مزاررشا محمد على شلقامى20785

39.5302015153019.5139198.57.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزاررنا جالل عبدالمعز حسن20786

39.53019.51514.529.519137.51886نظاميالسالم الخاصهبنى مزارساره اسماعيل سعيد خليل20787

39.5302014.512.52717133.51987نظاميالسالم الخاصهبنى مزارسندس حماده محمد عبدالغنى20788

40302015153018.5138.52097نظاميالسالم الخاصهبنى مزارشذى محمد محروس محمد20789

371513991810931477.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزارشهد اسامه عبدالعظيم عبدالحميد20790

40302013.51528.520138.51889نظاميالسالم الخاصهبنى مزارشهد مختار جمعه محمد سليمان20791

39.53019.515153018.5137.52087.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزارمرام محمد عزت صالح عبدالفضيل20792

403020151530191392088نظاميالسالم الخاصهبنى مزارمريم بهاء محمد محمود20793

341815911.520.510.5981587نظاميالسالم الخاصهبنى مزارملك محمد عبدالعزيز يوسف20794

39.529.5201514.529.518.51372087.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزارمنه هللا صالح احمد محمود20795

37.52918.515153017.5132.51786.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزارميار رأفت صبرى كامل20796

4029.51814.51529.518.5135.51997.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزارهاجر حماده محمد عبداللطيف20797

39.5302015153020139.52088.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزارياسمين محمود عبدالغنى دريس20798

3929.519.51514.529.518135.51888.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزاراحمد اشرف طه عثمان20799

3827.51914142819.51321888نظاميالسالم الخاصهبنى مزاراحمد عصام فتحى احمد20800

372917.51410.524.518.5126.51899.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزاراحمد محمود احمد بدوى20801

393019.515153020138.51978.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزاراحمد ممدوح محمد محمد20802

352415.55.59.51514103.51455.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزاربدر احمد بدرى عبدالعليم20803

3319168.51119.514101.51255نظاميالسالم الخاصهبنى مزاربيشوى عماد عزت زاخر20804

403020151530201401879نظاميالسالم الخاصهبنى مزارحازم اشرف طه عثمان20805



3726181514.529.516.51271658نظاميالسالم الخاصهبنى مزارحازم خالد محمد عبدالحميد20806

3122.51011.59.5211599.5968.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزارحازم عصام عمر ابراهيم20807

35.52816.513132615.5121.51878نظاميالسالم الخاصهبنى مزارحمدى عارف محمود اسماعيل20808

221510.597.516.512.576.51575.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزارربيع محمد ربيع احمدذ20809

321516.5117.518.517991776نظاميالسالم الخاصهبنى مزارزباد خيرى مفتاح على20810

393019.514.51529.5201381987.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزارزياد محمد ماهر عبدالرحمن20811

3228.518.511.513.52515.5119.51675نظاميالسالم الخاصهبنى مزارعبدالرحمن محمد احمد عبدالعظيم20812

3329.518.512122419.5124.51776.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزارعبدالرحمن ممدوح عبدالفتاح طلبه20813

3526.51611132415116.51876.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزارعبدهللا رزق على كيالنى20814

3723131210.522.513108.51765.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزارعبدهللا محمد احمد صالح20815

392920151429191361655نظاميالسالم الخاصهبنى مزارعبدهللا وليد محمد اسماعيل20816

393019151530201381856نظاميالسالم الخاصهبنى مزارعبدالمحسن احمد عويس محمود20817

373019.51413.527.519.5133.51975نظاميالسالم الخاصهبنى مزارعصام محمود عبدالحميد بكير20818

3929.51915153019136.51467نظاميالسالم الخاصهبنى مزارفارس رجب محمود احمد طلب20819

31261612.512.525151131866نظاميالسالم الخاصهبنى مزارمازن مصطفى محمد محمد20820

352915.51213.525.515.5120.51656نظاميالسالم الخاصهبنى مزارمحمد احمد ابراهيم عبدالرحمن20821

34211812.51022.510105.51765نظاميالسالم الخاصهبنى مزارمحمد خالد محمد سيد20822

332117.512.510.52316.51111565نظاميالسالم الخاصهبنى مزارمحمد سيد احمد محمد دسوقى20823

2926.51913.513.52716.51181355نظاميالسالم الخاصهبنى مزارمحمد مؤمن احمد على20824

3222.513.57.510.51810961655نظاميالسالم الخاصهبنى مزارمحمد مؤمن حلمى عبدالحميد20825

3829.5181514.529.5181331865نظاميالسالم الخاصهبنى مزارمحمد محمود بساق محمد20826

321616.58.511.52014.5991776نظاميالسالم الخاصهبنى مزارمحمود احمد السيد جمعه20827

32271914.514.52919.5126.51465نظاميالسالم الخاصهبنى مزارمحمود اسامه صالح عثمان صالح20828

3926.51512142612.51191877.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزارمحمود عبدالمطلب احمد عبدالمطلب20829

382919.513.51225.519.5131.51965.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزارمحمود مصطفى عبدالنبى جاب هللا20830

392718.514.510.52519128.52065نظاميالسالم الخاصهبنى مزارمصطفى محمد عبدهللا محمود20831

36272014.51529.519.51321365نظاميالسالم الخاصهبنى مزارمصطفى وليد محمد راضى20832

40302014.513.528201381879نظاميالسالم الخاصهبنى مزارنادر هانى كامل ناشد20833

40302014.513.52817.5135.52077نظاميالسالم الخاصهبنى مزاريحيى مصطفى حسن فهمى20834

4026.52014.514.52919.51352078نظاميالسالم الخاصهبنى مزاريوسف اسالم عبدالفتاح صالح20835

3929.5201514.529.5191372077.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزاريوسف حماده حلمى عبدالحكيم20836

4029.5201514.529.519.5138.51975.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزاريوسف سواعى سعودى راضى20837

4029201514.529.519.51382077.5نظاميالسالم الخاصهبنى مزاريوسف محمد حسن سليمان20838

372719.513142718128.51977نظاميالسالم الخاصهبنى مزاريوسف ناجح مهنى اسماعيل20839

201510.57.5815.51071975نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراحسان حجازى على ابراهيم20840



2225.514.59101910911675.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراحالم ابراهيم الدسوقى محمود محمد20841

2016.511.588.516.51074.51376.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراحالم سعودى حنفى محمود20842

3829199.51322.519.51281877نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراروى رضا محمد عبدالحميد20843

393020141529201381777.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراريج سيد سيد سيد20844

311514.510.51020.511921676.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراسراء احمد جمعه محمد20845

393019.514132717132.51777.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراسراء رفعت احمد سليمان20846

2619.514.51111.522.516.5991477نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراسراء عبدالمجيد عبدربه عبدالعزيز20847

35251611.513.525171181987.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراسراء عالء محمد صابر20848

282014.51012221094.51766.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراسراء على حميده محمد20849

3118.516.511.51223.510.51001877نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراسراء محسن عبدهللا عبدالنبى20850

382817141529181301786.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراسراء محمود عبدالرحيم عثمان20851

2015107.59.51710721666نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراسماء حسن اسماعيل احمد20852

3827.511.512.51325.517.51201978نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراسماء حسين حسن لملوم20853

3626.5161213.525.5171211978.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراسماء خالد ابراهيم ابراهيم20854

3015108.57.51610811865نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراسماء رضا محمد عنبر20855

2715107.57.51510771875نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراسماء عبدالرحمن سيد محمود20856

2115107.57.51510711575.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراسماء محمد احمد محمد20857

3721.5111010.520.513.5103.51976.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراسماء مختار ابراهيم عباس20858

3923.5147.57.51510101.52075.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراسماء معتمد سيد حسن20859

382915.513.51427.519.5129.51888نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراالء حسين جمعه عبدالجيد20860

383017.513.51427.519.5132.51777نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراالء عمر احمد محمد20861

2722.512.5910.519.513.5951877نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراالء كمال صالح عبدالغفار20862

271510.57.59.5171180.51978نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراالء ناصر محمد شعيب20863

40302014.51529.520139.51988.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارالشيماء صالح عبدالعليم عبدالجيد20864

2115107.57.51510711667نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارامال محمد محمد على20865

2015108.58.51710721776.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارامانى رمضان جمام عبدالحليم20866

2415107.57.51510741655.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارامانى عبدالرحيم عبدهللا عبدالرحيم20867

3623.51013.51326.518.5114.51678نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارامنه ابوزيد على عباده20868

38261711.512.524191241787نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارامنيه عيد مصطفى احمد20869

2316107.5815.51074.51676.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراميره طه محمود صالح20870

4029.5201414.528.5201381877.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاراميره كمال عبدالتواب محمد20871

4029.5201414.528.5191371877.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارايثار ناصر انور حسن20872

3424.51013122514107.51777نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارايمان خالد راضى محمد20873

2415107.511.51913811978.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارايمان على محمد امين20874

372920141529201351677.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارايمان محمد محمد محمود20875



302516.512.513.52618.51161778نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارايه اسامه محمد محمود20876

2515107.58.51611.577.51767.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارايه اشرف حسن محمد20877

3119.511881615.5931775نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارايه عبداللطيف احمد احمد20878

3718.513.57.58.51614.599.51877نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارايه فتحى عبدالحميد على20879

2715.5107.51219.514861866.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارايه ممدوح السيد عبدالرحمن20880

39.5281814.51529.5201352077.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارايه منصور رجب عبدهللا20881

38291814.51529.520134.51987.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاربسمله حسين محمد السيد20882

372814.512.510.52318.51211868نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاربسنت احمد محمد محمود20883

3626.5151011.521.515.5114.51877نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاربسنت رمضان محمد محمود20884

3715.514.5111223181081767نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارتسنيم كمال سالم موسى20885

261515.511.51122.516952078نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارتيسير احمد صابر احمد20886

301814.59.59.5191798.51978نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارتيسير رمضان حسن عبدالوهاب20887

351519.512.51426.5181141965.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارحبيبه رضا السيد محمد20888

382619.514.51428.519.5131.52077نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارحبيبه محمد محمود محمد20889

37262013.51528.519130.52078نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارحسناء ابوالوفا سيد سيد20890

342219.51313.526.517.5119.52078نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارداليا ضاحى محمد تسم20891

3315.5189.511.52118.51062066.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاردعاء كمال حسين محمد20892

2015147.51118.51683.51755نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاردعاء مروان احمد سليمان20893

322116.513.51225.5181132077.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاردنيا حماده محمد محمد20894

2015107121916.580.51876.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاردينا صالح سيد حسن20895

392119.513.513.52719125.52078نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاردينا محمود عبدالرحمن محمود20896

392917.515153019134.52067نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاررؤى وائل محمد محمود20897

3515.518.512.510.523171092065.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاررانيا كامل محمد عبدالرازق20898

39261814.51529.518130.52077.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاررحمه احمد على محمود20899

402919.515153020138.52077.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاررحمه رجب صالح ابوالفتح20900

39.527201514.529.520136186.56نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاررحمه على محمد علي20901

39.528.51915153019.5136.5196.56.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاررحمه فتح الباب محمد عبدالسالم20902

3728.515.513.514.52819.5128.5186.57.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاررحمه فتحى احمد احمد20903

39.5261914.51428.5201331978.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاررحمه محمد عزالدين محمد20904

331814.5910.519.518.5103.5195.57.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاررحمه محمود يحى توفيق20905

39302014.51529.520138.51968.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاررقيه محمد عبدالعزيز منصور20906

2015108101810731756.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاررنا كمال حسن حسين20907

3829191514.529.520135.52067.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارروفيده احمد صابر احمد20908

37201614.5923.517.5114197.57.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارريم رضا احمد محمد20909

31.51512107.517.51086175.58نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارريم مؤمن محمود عبدالمجيد20910



25151512.5921.514.5911867.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارزينب عبدالقادر على ابوالعال20911

2717.516.512.510.523171011378.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارساندى رضا لمعى وهبه20912

33161711920171031679نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارسحر محمد طلعت طيشه20913

3117.518.5141024141051979.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارسعاد شعبان سعيد رضوان20914

3319.5191410.524.5171131967.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارسلمى محمد معاذ محمد20915

39.528.52015153020138197.59.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارسماء سعيد محمد محمد20916

3021.51713.5922.513.5104.5195.57.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارسنيه محمد توفيق على20917

3626.51814.51428.518.5127.51968.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارشاهيناز حسن حجازى بيومي20918

2915101310.523.51087.51669.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارشروق شوقى محمد محمد20919

20151010.57.5181073166.58.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارشريهان محمد رمضان ابوزيد20920

39151013.57.521151001968.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارشهد حسين كامل محمد20921

13153105.515.52.549165.56نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارشيماء رجب شاكر السيد20922

311912.513.51023.516.5102.51977نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارشيماء سعيد محمد امين20923

36.52119.5151429181241868.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارشيماء كمال دكرورى محمد20924

3116.510.5117.518.51086.51977نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارشيماء محمد احمد محمد20925

20151010.57.51810731466نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارعائشه محمد عجمى عبدالواحد20926

342014127.519.519.51071766.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارعايده على عبدالوهاب احمد20927

32151510.57.51810901968نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارعبله عبدالحميد عبدالحميد محمد20928

3728201514.529.519.51341978نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارعز احمد شعبان محمد20929

26191312.511.52414.596.51866.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارعلياء احمد شعبان محمد20930

281512127.519.51084.5205.56.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارعلياء نور زغلول عبدالحميد20931

281515.57.5815.510841966.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارغاده رجب جمال احمد20932

341715.588.516.510931977نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارغاده عادل رجب عطا20933

2816.5107.57.5151079.51876.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارغنيه محمد عيد محمد20934

291812.5107.517.511.588.5196.57نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارفاطمه كمال محمد زكى20935

39282012.514.527201341977.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارفاطمه نصر الدين مصطفى محمد20936

281512.587.515.51081196.56.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارفرحه احمد محمود محمد20937

25151087.515.51075.5196.56.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاركوثر محمود احمد مناع20938

221510.58.57.5161073.5135.55.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمؤمنه عبدالحميد حسن ابراهيم20939

22181097.516.51076.5137.56.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارماجده سامى كامل حنا20940

39.528.518.514142820134.5156.56.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمارتينا مالك شحاته حنا20941

311518.597.516.513.594.51666.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمروه بركات مقلد على20942

3115.514.587151086196.56.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمروه على محمد احمد20943

2415157.57.51510792067.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمريم حجازى محمد عبدالواحد20944

2716.51187.515.51080195.56.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمريم ربيع فؤاد خديوى20945



39.5271614142817.5128156.56نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمريم صليب رمزى يوسف20946

2815.51512.59.52212.593206.56.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمريم عبدالتواب محمود السيد20947

242215128.520.514.5961676.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمريم عطاهللا فؤاد عطاهللا20948

39.5302015153020139.5196.57.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمريم عالء على شحاته20949

36232015153018.5127.51977.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمريم محمد عاصم محمود20950

4030201514.529.520139.51967.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمريم محمد على احمد20951

3623199.58.51819.5115.5195.58نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارملك ضيف هللا فاروق ضيف هللا20952

3828.52012.514.52710123.51966نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارملك محمد ابراهيم عبدالحميد20953

271513119201085207.55.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارملك ممدوح عبدالحميد الدرديرى20954

3830201514.529.520137.51966.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمنار حسن محمد حسن20955

35251814.513.52817.5123.52076نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمنار رضا حسن محمود20956

29151413.51326.513.5981955نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمنار سمير فاروق محمد20957

201515.587.515.51076185.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمنار محمد على محمد20958

402820151328201361989نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمنه هللا صالح سيد حسن20959

352017.51312.525.5141121968.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمنه هللا عاطف كامل محمد20960

331514.5119.520.51396195.58.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمنه هللا عثمان عبدالرحيم عثمان20961

3727.51713142716.5125206.57.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمنه هللا كامل جمال عبدالعظيم20962

2515147.5815.51079.5205.57نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمنى اسماعيل احمد احمد20963

36221912.51123.516116.5195.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمها ربيع محمد يحيى20964

2116.51587.515.512.580.51955نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمها محمود على عبدالعال20965

3722.519.514.51428.518125.52065.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمى محمد ابراهيم ابراهيم20966

4028.52014.514.52919.51371967نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمى محمد خلف علي20967

362320151126201251876.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارمياده سيد رجب فولي20968

3822.517.513.5821.518.5118196.56نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارناعسه خالد عايد ابراهيم20969

38202014.51428.520126.5186.56.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارنجوى ابراهيم توفيق مرسى20970

3716.51913.59.52320115.51966.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارندا محمد عثمان ابوالعال20971

271517117.518.51087.51866.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارندا محمد فؤاد عبدالغنى20972

3115151314.527.512100.5185.55.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارندا محمود احمد محمد20973

3620.514.515132816.5115.52066نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارندا وليد احمد محمد20974

2615117.57.5151077206.56نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارندى ابوالعال على ابوالعال20975

37251715153017.5126.5195.56.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارندى خيرى ابراهيم محمود20976

3015117.57.51516.587.5206.57نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارندى رمضان معاذ محمد20977

3315108.59.51815.591.5205.55.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارندى عادل على محمد20978

281510781514821956نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارندى عبدالرحمن صالح محمد20979

3615107.5815.511.588205.56.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارنرمين عالء جمعه محمد20980



2015107.57.51510701956.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارنرمين على على ابراهيم20981

2415107.57.51510741865.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارنرمين وحيد احمد عبدالفتاح20982

2015107.57.5151070195.56.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارنسمه احمد فاروق خلف20983

382715.514142818126.51577نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارنسمه رزق بشرى ناشد20984

3015108.57.5161081156.57.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارنسمه عاطف شكرى محمد20985

28151097.516.51079.5156.56.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارنسمه عماد بكر عبدالحميد20986

30151011112211.588.5205.57نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارنهى خالد محمد جمال20987

3415101091911892079.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارنور الهدى توفيق ابراهيم توفيق20988

3119.51387.515.514931567نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارنور رضا محمود حسن20989

3728.514.512.51325.518.5124207.57نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارنورا حسن حسن سعيد20990

2416.5107.5815.51076206.57نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارنورهان صالح محمد محمد20991

1484.55.57.5132.5421866نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارنورهان عيد محمد اسوداني20992

331510.51211231495.52055.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارهاجر احمد عبدالاله سليمان20993

3419108.57.51616.595.5205.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارهاجر فرج محمد السيد20994

2916109.58.51812.585.5205.55.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارهاله احمد محمد محمد20995

2915107.57.5151584205.56نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارهاله جمعه محمد محمد20996

3315101311.524.512.595196.56.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارهانم حسن عبدالمحسن محمد20997

321517.512.59.5221197.5175.57.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارهدى احمد عيد حسن20998

4028.52015153020138.5155.57نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارهدى جمال عبدالعظيم محمد20999

402517.512.51426.516.5125.5196.56.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارهدى حمدى عبدالأله شرقاوي21000

36151812.511.52411.5104.5187.55.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارهدى ربيع حجازى صديق21001

2815181161712.590.51565نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارهدير سعودى على عبدالعال21002

37191912.512.525141142066.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارهدير محمود محمد راشد21003

36151813.51225.510104.51767.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارهديه شعبان حسن حسن21004

2416171110211088145.56.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارهديه صالح محمد عبدالحميد21005

40302015153019.5139.5186.59نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارهند خلف عبدالعزيز عيد21006

38262015142919.5132.51766نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارهند عبدالحميد محمد عبدالحميد21007

3219201514.529.514.51151968نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاروفاء صالح فهمى الماس21008

4027201513.528.519.51351778نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاروفاء مصطفى حسن رضوان21009

30151913.58.52210961467.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاروالء محمد حسن حسن21010

2915157.51017.51086.51466.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزاروالء محمود محمد محمود21011

3622201513.528.519125.51768نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بناتبنى مزارياسمين محمود حسن ابوزيد21012

2015127.57.5151072136.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارابانوب اسكندر معوض اسكندر21013

28151311.5920.510.5871675نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارابانوب نادر بشاى بطرس21014

46126.53.5نصف19967.5411.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارابانوب يوسف عياد وهبه21015



351517117.518.516101.51675.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارابراهيم احمد احمد محمد21016

201510871510701675نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارابراهيم محمد حسنين متولى21017

2015107.57.51510701675نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارابراهيم محمد مصطفى عبدالطيف21018

3615169.58.51810951275نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارابراهيم منصور شعبان محمد21019

2615107.57.5151076116.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد اشرف محمد فتح هللا21020

271513116.517.51082.51775نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد حازم حسن احمد21021

25151087.515.51075.51275نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد حسين عبدالمحسن محمد21022

391353واحد12948.54.513نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد حماده عبدالحميد عرابى21023

37151412102215.5103.51875نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد حماده عبدالمنعم عبدهللا21024

38302014.511.526181321875نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد ربيع بهلول عبدالرحمن21025

201510871510701875نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد سعد ذكى حسن21026

3617138.58.51715981875نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد سعد محمد سعد21027

2015107.57.51510701675نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد شحاته ابوالليل ابوزيد21028

36.51673.5واحد128384.512.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد شعبان السيد محمد21029

39.51672.5واحد14657.5613.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد على عبدالفتاح محمد21030

81011.5617.51045.51773غنظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد على فهيم احمد21031

301716961511891475نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد كمال عبدالحليم عبدالحليم21032

35181713.51023.516109.51875نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد مؤمن غريانى محمد21033

241513891710.579.5146.56نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد محمد احمد علي21034

271512106161080186.55.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد محمد احمد محمد21035

3723181411.525.519122.51565نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد محمد حسانين احمد21036

20161410.54.51510751555نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد محمد رجب عبدهللا21037

2415121051510761655نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد محمد عبدالوهاب محمد21038

37242011.51324.516.51221575نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد محمد محمود محمد21039

32.51563.5صفر86104.548.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد محمد مصطفى عبدالجواد21040

40183.52.5نصف98107.5512.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد محمد مقلد علي21041

40146.52واحد138103.54.58نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد محمود احمد الدسوقى21042

411563.5صفر127107.54.512نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد محمود رجب حسن21043

35211811.510.52210106186.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد محمود محمود امام21044

12757.55.5131.538.5116.52نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراحمد منتصر عبدالمحسن عبدالغفار21045

38221812.59.522141141663نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراسامه محمد خلف على21046

3715181292115106175.53نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراسالم احمد محمد محمد21047

3015187.57.5151088176.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراسالم اسماعيل ربيع عبدالرازق21048

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراسالم صبحى احمد موسى21049

3292.53.5نصف37115.5510.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراسالم طه عبدالمحسن محمد21050



35261912.511.52415.5119.5176.53.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراسالم محمد عبدالنبى محمد21051

2315137.57.51510761763.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراسالم محمد فاروق محمود21052

3615157.57.51510.591.51763.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاراسالم وحيد محمد يحي21053

2016127.57.51510731155نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارحسنى عبدالعليم.اشرف احمد 21054

22171397.516.51078.51573نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارايهاب جمال رشاد حسن21055

39.529201514.529.5201381765نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارجمال ابراهيم محمد حسن21056

411061.5واحد15568.55.514نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارجمال رضا جمال محمد21057

2015107.57.5151070116.52.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارجميل محمد عبدالعزيز عبدالسالم21058

3824181412.526.516122.51474نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارجورج عطيه بشرى ناشد21059

3219137.51017.51596.5167.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارحجازى مصطفى بيومى محمود21060

32.5161489.517.51393107.54نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارحسن احمد حسن فولي21061

341513781511.588.5187.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارحسن حسين عثمان راشد21062

2715118.5816.515.585167.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارحسن سيد عبدالمجيد علي21063

33151399181493167.52.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارحسن محمد عبدالحميد محمد21064

2315107.57.51510731663نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارحسن وحيد احمد عبدالفتاح21065

33151087.515.51083.5167.53نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارحسين محمد عبدالرحمن على21066

2315107.57.5151073147.53نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارحلمى عاطف حلمى عبدالحكيم21067

39.53019.515153019.5138.5176.55.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارحماده خالد عبدالعليم عبدالجيد21068

2216107.57.5151073166.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارخالد احمد على ابراهيم21069

3417111091913.594.51473.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارخالد عصام محمود احمد21070

2315107.57.5151275187.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارخالد محروس رمضان احمد21071

47.511.522885.53نصف77نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارخالد محمد رجب عبدالعظيم21072

2915107.57.51514831673نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاررامى ايمن محمد احمد21073

2817108.57.51618891673.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاررجب رضا رجب عبدهللا21074

2015107.57.5151070137.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاررضا على حسن ابراهيم21075

2015107.57.5151070127.53نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاررمضان حجازى انور ابوزيد21076

331514691516931885نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاررمضان عدلى عنتر احمد21077

2015107.57.515147497.53نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاررياض صالح رياض محمد21078

38151587.515.51699.5187.53نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارزياد ابراهيم على السيد21079

3520168.5816.515102.5167.53نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارزين محمد رياض محمد21080

361717139.522.514.5107167.53.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارسعيد شحاته جيزاوى جدامى21081

32191712.513.52617.5111.51885نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارسالمه عالء فتحى سلمان21082

3417179.51019.517.5105187.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارشريف جمال احمد ابراهيم21083

89233.56.51.527135.52.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارشعبان حجازى علوانى حسن21084

2315107.57.5151073167.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارشعبان على شعبان قاسم21085



2415107.57.51510741573نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارشهاب احمد احمد حسين21086

126354.59.55.536127.53.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارصالح حسين محمد ابراهيم21087

2015107.57.5151070176.52.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارصالح محمود عبدالقوى مدني21088

2615107.57.5151076167.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارطارق رضا محمود محمد21089

341514.59.57.5171090.5197.57نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارطارق كارم محمود احمد21090

3015107.57.5151080137.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعابدهللا عبدالعليم احمد عبدالعليم21091

361820119.520.517.5112198.53.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعبدالرحمن ابوبكر فولى امين21092

3315137.57.51515911863نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعبدالرحمن احمد عرفات علي21093

2415107.57.51510741554نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعبدالرحمن رجب قياتى احمد21094

3619209.5918.515.51091573.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعبدالرحمن صبحى عبدالحكيم محمد21095

31292013.514.52820128187.58نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعبدالرحمن عالء فاروق محمود21096

2015109.57.51710721585.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعبدالعظيم خالد رمضان محمد21097

37281813.51023.517.5124197.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعبدالعظيم محمد عبدالعظيم محمد21098

313020151530201311986نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعبدهللا حسين محمد محمد21099

38282014.511.52616128197.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعبدهللا رجب حسين حسين21100

281511.57.5815.512.582.5178.56نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعبدهللا كمال احمد محمد21101

2015107.57.5151070117.56نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعبدهللا كمال عبدالواهاب عبدهللا21102

21.515107.57.5151071.5187.56نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعبدالمسيح رضا فايز كامل21103

2015107.57.51510.570.5187.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعبدالمسيح عاطف فرج هللا عبدالمسيح21104

31.515169.59.5191899.51687نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعبدالمهيمن احمد مرعى محمد21105

3215161110.521.518102.5178.58نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعبدالناصر ناصر حنفى محمود21106

20.515107.57.5151070.51477نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعبدالوهاب تيمور عبدالوهاب محمد21107

201511.57.57.5151071.51077نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعبدالوهاب حسن محمد حسن21108

3725187.57.515161111785نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعثمان عبدالحميد عبدالحميد احمد21109

26.51515.57.57.51510821177نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعالء جمال احمد محمد21110

221512.57.57.5151074.5187.56نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعلى ابراهيم محمد محمود21111

2815157.57.51510831487نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعلى بكر على على21112

363020912.521.520127.5167.59نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعلى رجب كامل احمد21113

38.5251913.512.52620128.5186.59نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعلى سعيد فالح علي21114

2015117.57.5151071145.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعلى محفوظ احمد علي21115

28.5151387.515.51082117.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعمرو حسن محمد ابراهيم21116

2715137.57.5151080136.57نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعمرو عيد شلقامى احمد21117

34.52719.51112.523.519123.5186.58نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعمرو محمود ابراهيم عطيه21118

28.515177.57.5151893.5167.56نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارعيد عبدالرازق احمد ابوزيد21119

36.515157.57.5151495.52077نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارفارس احمد محمد محمد21120



26.51516.57.57.51512851987نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارفاروق صالح محمود صالح21121

201511.57.57.5151071.51087نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارفضل رشدى عبدالستار سعيد21122

23.51515.57.57.51510791286.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارفهد عنتر احمد احمد21123

2715157.57.51510.582.5155.57نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاركرلس هنى وليم حبيب21124

2615167.57.51510821887نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاركريم احمد سمير احمد شرف21125

2015187.57.51510781476نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاركريم سعودى محمد محمد21126

31.5152010.57.51814.5991878نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاركريم على كمال على21127

231510.57.57.5151073.5167.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاركمال حسين محمد زكى21128

33.5151288.516.510871975نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمؤمن جمال جمعه المصرى21129

2015107.57.5151070138.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمؤمن حسين احمد محمد21130

231510.57.57.5151073.51775نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمؤمن شعبان انور ابوزيد21131

201512.57.57.51511.5741685نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارماذن ابوستيت رجب عبداللطيف21132

33.51517.5810.518.516100.5196.56نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحسن ممدوح محمد عبدالمقصود21133

271515.5991810.586137.56نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد احمد جمعه احمد21134

20151087.515.51070.51176نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد احمد عبدالتواب حسن21135

31.5151710.57.51813.5951376نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد احمد محمد عيد21136

33.5151713.512.52617.51092085نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد اسماعيل محمود صالح21137

2015107.57.51510701175نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد السيد عبدهللا مهنى21138

9.554.57.57.5151.535.5126.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد السيد محمد محمد21139

2015127.57.5151072117.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد بكر حسن علي21140

43.5155.55نصف135107.57.515نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد جمال محمد امين21141

25.515107.57.5151075.51565نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد حجازى شعبان محمد21142

23.51510.57.57.51510741575نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد حسن عثمان راشد21143

21.515107.57.5151071.51875نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد حلمى محمد السيد21144

29.51510.57.57.51510.580.51775نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد حمدى ابوغنيمه عبدالحليم21145

20.515107.57.5151070.51976نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد رجب ابراهيم محمود21146

36301015153012.5118.5157.56نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد رجب عبدالصمد ابراهيم21147

2015107.57.5151070136.55.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد رضا صالح محمد21148

28.5151510.58.51910.5881565.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد سمير فاروق محمد21149

20757.57.5152.549.5955.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد عامر شلقامى احمد21150

31151897.516.51090.5167.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد عزت جالل ابوالدهب21151

23.51513.57.57.5151077157.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد على راضى محمد21152

36.51519.58.51018.517106.5147.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد على عبدالحميد على21153

74137.57.5151049126.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد عماد محمد احمد21154

107.57.5154.54287.55واحد11.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد عيد محمد محمد21155



61.5107.57.515436.5157.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد كمال سعودى محمود21156

83127.57.5155.543.5166.56نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد محمد ابوزيد محمد21157

351917.57.57.51516102.51685نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد محمود رجب خضر21158

41.547.57.5154.529105.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمد محمود عمر على21159

24151887.515.511.584197.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمود جمال محمد محمد21160

2015107.57.51510701175نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمود حسن محمود عبدالعليم21161

2015107.57.5151070107.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمود حميد زغلول عبدالحميد21162

201510.57.57.5151070.5107.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمود ربيع محمود علي21163

321516.59.57.5171898.5167.56نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمود رجب مهدى محمد21164

2015127.57.51510721075نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمود عشرى فاروق دسوقى21165

37.520.518.5108.518.516.5111.5177.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمود عالء محمد محمود21166

28.51818.58.58.517201021555نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمود على فتحى عبدالعزيز21167

28.515167.57.5151084.5157.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمود محمد احمد محمد21168

2015137.57.5151073107.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمود محمد رشدى محمد21169

4.51557.57.5153.543105.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمود محمد مصطفى عبدالجواد21170

2015137.57.5151073157.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمحمود وحيد حسن ابوزيد21171

2015137.57.5151073117.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمختار شحاته السيد عبدالعليم21172

201513.57.57.5151073.5137.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمصطفى احمد شحاته محمود21173

2015107.57.51510701675نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمصطفى محفوظ فاروق خلف21174

27.515151112.523.51394187.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمصطفى محمد احمد محمد21175

4029.52015153020139.5197.56.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمصطفى محمد عبدالحميد احمد21176

301515.57.510.5181492.5157.57.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمصطفى محمود ماهر بيومى21177

30.51519.57.5916.51697.5187.57.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمعتزباهلل شعبان رمضان عبدالحميد21178

201513.57.57.5151174.51656نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمكاوى عالء محمد قياتى21179

3428157.57.51514.5106.5177.57نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارمنذر محمود السيد محمد21180

2015107.57.51510701877نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارناصر قطب سليم عبدالجيد21181

301516.57.57.5151086.5167.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارياسر عطى عبدالحكيم محمد21182

29.51514.59.510.52015.594.5146.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاريوسف احمد محمد المصرى21183

32.515188.51018.51599187.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاريوسف احمد معروف كامل21184

67.57.5154.532.597.55صفر7نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاريوسف سمير صالح صابر21185

35.51818.51310.523.518113.5147.56.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاريوسف سمير عبدهللا احمد21186

34.515178101817101.51976.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاريوسف شعبان محمد محمد21187

36.522.517.510.510.52118.51162086.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاريوسف صالح محمد محمد21188

23.515147.5916.510.579.51476.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاريوسف عبدالعظبم ابراهيم محمد21189

211510.57.57.5151172.51065.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاريوسف عزمى محمد صابر21190



30.515181181915.598176.56.5نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاريوسف عمر حماد محمد21191

23.51510.57.57.5151074115.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاريوسف محمد احمد احمد21192

37.528201413.527.5191321775نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاريوسف محمد حسن حسين21193

10.52.5107.57.5154.542.5126.55نظاميالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاريوسف مصطفى اسماعيل مهنى21194

32.515168.57.51610.590177.56نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارابتسام محمود عيد محمود21195

36.51816.5119.520.515106.5186.56.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراروى اشرف محمد عبدالحكم21196

37.5292014.514.52919.5135187.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراروى محمد على ابوالليل21197

373019.51110.521.519.5127.5197.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراسراء اشرف احمد حسن21198

38.52718.512.514.52719130198.56نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراسراء بهجى محمد بهجى21199

3121159.59.519151011886نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراسراء محمد ابراهيم احسان21200

33.51515.510.5919.51497.51886نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراسراء محمد شوقى عبدالحليم21201

3215107.57.51510821155نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراسراء محمد عبدالمعز احمد21202

27.515107.57.5151077.5115.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراسماء احمد السيد دكروري21203

30.5151387.515.516901855نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراسماء حسن محمد حسن21204

392919.514.51529.5201372076نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراسماء سعيد على احمد21205

21.5151097.516.510731175نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراسماء شعبان عبدالعظيم علي21206

36.52917.51411.525.516124.51566.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراسماء عيد العربى كسروي21207

331712127.519.51394.51465نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراسماء محمد ابراهيم محمد21208

36.521.510127.519.51097.51775نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراسماء محمد عيد ابو غنيمه21209

28.51910.597.516.51084.51275نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراشرقت القرنى عبدالكريم ابراهيم21210

21.515109.5918.510751575نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارالزهراء محمد رجب ابو العودين21211

نصف4775واحد204.51047.511.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارالشيماء رمضان خليل محمد21212

38.52919.513.51427.518132.5187.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارالشيماء محمود زكى احمد21213

20151187.515.51071.51075نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارالشيماء مصطفى حسين سعد21214

207107.5310.51.549135.52نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارامال خالد محمد ابراهيم21215

12.54.56.57.57.5151.540137.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارامل بكر ابراهيم طنطاوي21216

3625201412.526.518.5126197.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارامنيه سالم احمد توفيق21217

32.52010129.521.513971876نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراميره نجاح محمد ابوغنيمه21218

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارامينه ادهم عبدالجواد ابراهيم21219

301511.589171083.51465نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارامينه عثمان السيد محمد21220

31.517.51612132510100187.56.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراناسيمون عادل هرمس عبدالسيد21221

4029201514.529.520138.51887نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارايمان احمد جابر خديوي21222

30.51511.510.59.52010871377نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارايمان احمد عرابى محمد21223

46.5146.55نصف107.57.515واحد20نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارايمان على محمد السيد21224

2515117.58.51610771575نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارايمان فراج راضى محمد21225



33.52312.510.59.52012.5101.5186.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارايمان محمد احمد محمد21226

3215107.58.51610.583.51675نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارايمان مصطفى على محمد21227

2615107.57.51510761055نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارايناس عبدهللا محمد سعيد21228

331712.510.51222.514991975نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارايه حسن محمد توفيق21229

30.5151588161692.52085.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارايه ربيع محمد محمد21230

16.54.5107.57.5151.547.51975نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارايه رجب محمد محمود21231

21.515107.57.5151071.5187.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارايه سلطان مخيمر محمد21232

3321.5119.51322.517105207.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارايه محمود عبدالحميد محمد21233

37.51053صفر10.52107.57.515نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارايه محمود عرابى محمد21234

36.521.51714122616.5117.5187.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارايه مصلوح حسيب عبدالرحيم21235

3828.51713.51427.517.5128.51776نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاربدر محمد محمد انور21236

221512.597.516.514.580.5175.56نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاربسمله سعيد محمد رفاعي21237

40302015153020140199.57.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاربسمله طارق السيد محمد21238

واحد202.5107.57.5151.54955نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاربسمله عبدهللا السيد عبدهللا21239

38.5292012.51426.520134197.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاربسنت فضل فاروق عبدالفتاح21240

33.515159.57.5171090.5188.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارجهاد سامح خليل السيد21241

392718.512.51325.5151251975نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارجهاد محمود عبدهللا محمد21242

33.515108.57.5161084.5167.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارجيهان فولى سمعان مسعد21243

22.515107.57.5151072.5135.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارجيهان محمود حسين دسوقي21244

2915117.57.51511811755نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارُحسن صالح بكر حسب هللا21245

2015107.57.5151070115.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارحسناء على ربيع مرسي21246

2015107.57.51512.572.51576نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارحسناء عمر محمود محمد21247

2415107.57.5151074175.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارحسناء فايز محمد محمد21248

40292015153020139187.56.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارحنان حماده ياسين علي21249

2015107.57.5151070135.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارخديجه حماده عبدالغنى حسن21250

11.53107.57.5151049.51155.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارخضره محمد فهمى محمد21251

3323.5189.57.51716107.51985نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارخلود عبدهللا محمد عبدهللا21252

27151997.516.513.591187.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارخلود عرفات رجب صابر21253

3830201312.525.515.5129196.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارخلود عيد العربى كسروي21254

34.51512.57.5815.51087.5175.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارداليا محسن عثمان احمد21255

36.52517.510.511.52212.5113.52075نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاردعاء ابراهيم احمد حويتى21256

2015107.57.51510701076نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاردينا حماده محمد رفاعي21257

38221797.516.513.51071566.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاردينا على محمد علي21258

35.522191282019115.5186.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاررانيا سمير صالح احمد21259

94105.57.5131.537.5116.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاررانيا عالء على عدلي21260



31181597.516.51090.5166.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاررحاب جمال محمد حسب هللا21261

2215137.57.5151075196.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاررحاب عالء فؤاد عباس21262

393020151530201391677.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاررحمه محمد ابراهيم محمد21263

13.5665.57.513543.5176.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاررحمه محمد على ماهر محمد21264

37.52318.512112317.5119.5196.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارردينه محمد عطا كامل21265

3727201212.524.518126.5197.56.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاررشا محمد طه احمد21266

36251610.511.522141131975نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاررضوه محمود عيد علي21267

25.51513.57.58.51610801965.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاررضوى محمد فايز محمد21268

38.5302014.51327.5181341966.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاررفيده عبدالرحمن محمد محمد21269

40865واحد9.571057.512.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاررقيه غانم موسى محمد21270

35.5866.5واحد1056.55.57.513نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاررنا هريدى عاليلى علي21271

30.515127.5815.51083156.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارروان محمود شعبان خلف21272

393020151530201391677نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارروفيده عيد محمد ابراهيم21273

271512.5109.519.51084105.56نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارزمزم محمد عثمان محمود21274

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارزهراء ابراهيم احمد علي21275

3215197.59.5171295156.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارزهراء محمد عبدهللا عبدالقادر21276

37302015153020137186.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارزينب على صبحى محمد21277

29.51915.57.57.51513921775.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارزينب محمد حامد محمد21278

33.51512.597.516.51794.5176.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارزينب محمد صالح احمد21279

352817.51110.521.5171191776نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارزينب محمود عبدالغنى عبدالعظيم21280

261513.57.57.5151079.5166.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارساره حسن محمد توفيق21281

2015107.57.51510701366.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارساره سمير فؤاد شاكر21282

292917.57.57.51511101.51365.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارساره عبدالغنى محمد بكر21283

34.5291913.513.52716.5126166.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارسلمى فريج محمد عبدالمطلب21284

34.51716.587.515.51396.5186.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارسمر رمضان محمد عثمان21285

3415131413.527.516.5106166.56.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارسميره رضا حكيم يوسف21286

353016.513.58.52211.5115185.56.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارسميه عبدالغنى محمد بكر21287

261511.597.516.510791965نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارسوزان حسن محمود احمد21288

2415127.57.5151076186.56نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارسوزان مصطفى شلقامى محمد21289

2015137.57.5151073166.56.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارسوهيله عادل احمد علي21290

362018.51310.523.514.5112.51975.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارشاهيناز عويس عبدالكريم ابراهيم21291

3995.55نصف107687.515.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارشيماء احمد عيد احمد21292

47105.55واحد15.5510.57.57.515نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارشيماء صبحى السيد علي21293

23151197.516.51075.5106.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارشيماء عبدالغنى عبدالحى احمد21294

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارشيماء عبدالمنعم ابراهيم محمد21295



322117.513.57.52113104.5106.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارشيماء على محمد عبدالفتاح21296

35.52118.514.510.525151151765نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارشيماء محمد احمد احمد21297

3015177.57.51513.590.5165.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارشيماء محمود محمد السيد21298

30.515177.57.5151087.51455نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارشيماء ياسر سباق محمد21299

38241912.51224.519.5125176.56.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارصابرين محمد ابراهيم عبدهللا21300

1491033.56.55.545127.51.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارصابرين محمد عبدهللا ابراهيم21301

36.521181010.520.518.5114.51985نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارصفاء حسن ابراهيم عبدالغني21302

361519111122171092085نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارضحى ابراهيم ابو بكر علي21303

2015147.57.51511751085.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبير خميس خلف هللا مسعود21304

2015117.57.51512.573.5147.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعزه خالد محمد السيد21305

39301915153019.5137.5187.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعلياء ابراهيم محمد عبدالعظيم21306

2015117.57.5151071127.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعلياء هشام عبدالحليم عيد21307

18774.53.585.545.5116.51.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارغاده صالح عبدالفتاح محمد21308

3215117.57.51510.583.5167.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارغدير رمضان فهمى محمد21309

38271914.514.52917.5130.5197.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارفاطمه خلف محمد محمد21310

32181611.51021.510.5981585نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارفاطمه عبدالمنعم محمد محمد21311

2215107.57.51510721075نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارفاطمه عثمان سيف النصر عبدالمجيد21312

3015177.5815.51592.51685نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارفاطمه محمد عيد محمد21313

2015137.57.5151073157.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارفاطمه محمد محسن ابراهيم21314

39302015153020139187.58نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارفاطمه مصطفى شحاته محمد21315

38.527201514.529.519134187.56نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارفلاير عبدالرازق محمود عبدالرازق21316

2915109112016902085.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارلمياء رمضان عبدالرحمن عبدالمنعم21317

27151612.51022.515.596177.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمارى جورج زكى كامل21318

35.5261714.51529.517.5125.51985نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمارينا منير بشرى رزق21319

26171612.512.52517.5101.5157.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارماهيتاب عبدالمنعم العربى كسروي21320

35.523197.59.51714108.5187.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمبروكه محمد قياتى عبدالرحيم21321

4030201414.528.520138.5187.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمروه محمود السيد عبدالصمد21322

2015107.57.5151070147.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمريم رمضان محمود محمد21323

26151410102014.589.51585نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمريم عبدالرحيم محمد عبدالرحيم21324

39302015153020139177.57.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمريم محمد صبحى بكر21325

39302014.51529.519137.5207.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمريم موسى ربيع محمد21326

34.515149.5817.515.596.5197.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارملك احمد محمد محمد21327

2215107.51017.51276.51585نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارملك جمال محمود محمد21328

2617107.51017.51787.51885نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارملك محمود على ابراهيم21329

3417127.51118.515.597187.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارملك محمود محمد السيد21330



28.515107.51118.513.585.5177.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارملك مصطفى خلف خلف21331

32.5151212122412.5961275نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمنار جمعه محمود جاد21332

25.515107.57.5151075.5147.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمنار حازم يسرى بكر21333

35.517177.59.51714100.5177.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمنار حماده غالب عيد21334

20.515108.57.51611.573157.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمنار رمضان عبدالغنى محمود21335

29151087.515.51281.51785نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمنار على محمد محمد21336

32.5161513142718108.51685نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمنار محمد ربيع محمد21337

39.5302015153019.51391786نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمنار محمود عطا محمد21338

2415117.58.5161076177.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمى عادل حسن عبدالرحمن21339

2215107.57.5151072147.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمياده ابراهيم ربيع مرسي21340

33231889.517.516107.5167.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمياده زكى فاروق عبدالفتاح21341

11655495.536.5782.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارناهد صابر عبدالرحمن علي21342

14664.559.51045.51173نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنجالء ربيع توفيق علي21343

3620157.58.51616.5103.5177.56.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنجالء فتحى على حسن21344

2015107.57.51510.570.51075نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنجوى محمد محمد السيد21345

28151011.58.52013.586.5177.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارندا عالء محمود كامل21346

2915117.58.51610.581.5177.56نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنسمه محمد عبدهللا علي21347

13.5864.559.55.542.5127.52.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنصيب حلمى ابو الليل محمد21348

واحد20664.559.55.547107.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنعمه ابراهيم رجب محمد21349

2415107.57.5151074107.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنهال حسن محمد محمود21350

25.515107.57.5151075.51185نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنهال مصطفى عبدالعظيم محمد21351

372216.510.510.52119.51161485نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنورا خالد حسين عيد21352

2915127.57.5151485187.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنورا عرفات رجب صابر21353

15464.57.5121047187.54نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنورا عالء نصر الدين عبدالكريم21354

201515117.518.51078.51685.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنورا محمد احمد محمد21355

20.515147.57.5151074.51185نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنوره عبدالحافظ السيد عبدالحافظ21356

2315177.57.51510.580.51485نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنوره عالم على كامل21357

2617189.513.52313.597.5157.57.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنورهان جمال عبدالحميد منازع21358

383020151530201381595نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنورهان جمال على محمد21359

201516107.517.51078.51475نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنورهان جمعه حمدى مغاوري21360

221514107.517.51078.51085نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنورهان حماده عامر عبدالمعز21361

3115159.57.51712901385نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنورهان عطا طه احمد21362

2015159.57.51710771375نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنورهان محمد ابراهيم محمد21363

3015137.57.51515881085نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنورهان محمود رمضان محمود21364

2015127.57.51510721185نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارنورهان مصطفى محمد حسب هللا21365



2015107.57.51510701885نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارهاجر جمعه رمضان عبدالغني21366

342819131326191261996.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارهاجر رجب حسن جمعه21367

2015148.57.51611.576.5167.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارهاجر صالح اسماعيل عبدالمنعم21368

2115107.57.5151071147.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارهاجر عباس عبدالغنى عبدالعظيم21369

154107.54.512243125.52نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارهاجر محمد السيد عبدالجواد21370

2015107.58.5161071167.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارهاجر مصطفى السيد محمد21371

38202014.514.52920127157.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارهايدى حسنى محمد عبدالفتاح21372

36171914.51428.518.51191988نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارهدى تامر على احمد21373

33151510.5818.511.5931585نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارهدى محمد حسن رشوان21374

2015107.57.51510.570.51485نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارهدير محمد ابو غنيمه عطيفى21375

34191110132319.5106.5207.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارهناء السيد محمد محمد21376

3115127.57.51510831785نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارهناء محسن محمد ابراهيم21377

11867.5815.5444.51183نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاروسام محمد صدقى ابوغنيمه21378

35302013.51326.518.51301785.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاروفاء شريف ربيع علي21379

93545.59.5228.5107.52.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاروالء على سعد ابراهيم21380

31.51054واحد124644.58.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاروالء محمد حافظ عبدالمعز21381

35.5953واحد1061053.58.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاريارا سمير راضى بدوي21382

48.51175واحد13151054.59.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارياسمين تامر ربيع عبدالرازق21383

251813109.519.51590.51395.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارياسمين صالح احمد علي21384

147557.512.5240.51183.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارياسمين هانى محمد الداخلي21385

3215138.5917.513.5911775نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاريسرا شريف احمد الشيخ21386

35271514112513.5115.51675نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاريوستينا عماد اديب حنا21387

30.51153.5واحد10465.549.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارابراهيم حسن جمعه عيد21388

2315107.57.51510731775نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد ابراهيم خليل محمد21389

155105494431553نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد ابراهيم محمد ابراهيم21390

2015137.57.51510731475نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد اشرف عبدالستار سعيد21391

3315147.57.51510871575نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد الحسينى احمد عبدالعظيم21392

2015107.57.51510701685نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد السيد محمد السيد21393

1257549235167.52.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد جمال عمر احمد21394

46137.55.5واحد15669.58.518نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد خالد معتمد مرسي21395

3423149.59.51917107207.57.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد رجب عبدالرحمن محمد21396

3626191112.523.520124.51686نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد عادل سيد محمد21397

36281513.513.52719.5125.51886نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد عامر سمعان مسعد21398

2718138.59.51811.587.51887نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد عامر عبدهللا سعيد21399

211612810.518.511.5791786نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد عبدالرازق محمد محمد21400



2315107.57.51513761788.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد عبدالغنى على محمود21401

2315107.57.51510731377.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد عبدالناصر محمد محمود21402

3626.512.5129.521.514110.5105.56نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد عصام احمد السعيد21403

211511.598.517.511.576.51087نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد ماهر محسن ابراهيم21404

3419147.57.51516.598.51879نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد محمد احمد على21405

2015107.57.51510701066نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد محمد على محمد21406

382219.5891718114.51787نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد محمود محسن محمود21407

352018.512132518116.5207.57.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد محمود معوض عبدالغني21408

403019.51514.529.519.5138.519.57.57.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراحمد هشام محمد راضى21409

27151087.515.51077.5157.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراسالم احمد محمد علي21410

2015107.57.5151070147.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراسالم جمعه محمد عبدهللا21411

4.54.59114677.56.5واحد169نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراسالم فاضل ابوبكر احمد21412

128345.59.51042.51266.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراسالم محمد احمد علي21413

2315107.57.51514771086نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراسالم محمد خليل احمد21414

2015117.57.5151172117.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاراسماعيل خميس صديق مرسي21415

2715168.57.51612.586.5147.57.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارافرام اسحق بقطر وهبه21416

3216.51611.59.52115.5101177.56.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارالبدرى محمد على البدري21417

221511.510.5818.51481137.56.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارالحسن حجاج على محمد21418

291517.513.510.52415.5101157.56.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارالحسين حجاج على محمد21419

40302015153020140187.56.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارالسيد هشام السيد محمد21420

30151412.511.52416.599.5147.56.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارايمن عبدالواحد السيد احمد21421

382318.514.51529.516.5125.5167.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارباسم اسامه شحاته حنا21422

3115178.57.51616.595.51675نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاربالل محمد عبدالرازق عبدالعال21423

514.54.548.512.540.577.56غنظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارجمعه سالم عبدالعظيم عباس21424

3923187.514.522171191875.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارحازم احمد حسن علي21425

231517.57.57.51514.585167.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارحسن عالء حسن محمد21426

1666.55.538.510.547.5137.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارحسين مصطفى حسين سالم21427

201511.510.5818.514791375نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارحماده محمد عثمان محمد21428

3825.51915153018130.51478نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارخالد هشام السيد دهروطي21429

30.5151589.517.513.591.5167.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارخليل محمد خليل محمد21430

2815108111911.583.51275نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاردياب احمد دياب محمد21431

2015117.57.51510.571.5117.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاررضا صبحى توفيق علي21432

201514.597.516.51076147.56نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاررضا صالح السيد عطا21433

2015127.57.5151173127.56نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاررمضان خالد عبدالحميد منازع21434

331614.57.51118.512941776.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاررمضان محمد رمضان عبدالمنعم21435



281513.57.51017.510841856نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارسالم ربيع محمد ابوالفتح21436

2515127.58.51610781976نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارشريف جابر محمد الصغير احمد عويس21437

2015107.57.51510701176نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارشريف عبدالرحيم احمد على21438

2015107.57.51510701376نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارشنوده رضا رمزى حنا21439

3120.5107.58.5161289.5126.56نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارشهاب اسماعيل محمود عيد21440

2215107.57.5151072136.56.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارصالح على صالح محمد21441

207443.57.5543.51156نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارصالح عماد صالح احمد21442

156.55.555105421376نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارطارق احمد عطا عبدهللا21443

2015107.5815.51070.51075.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارطارق محروس رمضان محمود21444

3120.5109.51019.510.591.51476نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارطارق محمد عبدالعظيم حميده21445

231810811.519.51080.51176.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارطاهر شعبان يحيى عبدالحكيم21446

3922.51512.51325.5151171986.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارطاهر محمد ابراهيم ابراهيم21447

40262014.513.52819.5133.5187.56.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارطه احمد طه عيد21448

3819.51913.51326.5191221476.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارطه السيد مختار محمد21449

84.512.510521075نصف209نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارطه محمد محى الدين محمد21450

45107.56واحد18152549نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعاطف الحادى محمد محمد21451

2015107.57.51510701175نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدالرازق عيد محمد عبدالغني21452

3929.52015153020138.51676نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدالرحمن احمد محمد محمد21453

271510810.518.51484.5135.56نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدالرحمن األخضر على محمد21454

201514.57.57.51514.5791475نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدالرحمن جمال سعد محمد21455

2015137.57.51515781175نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدالرحمن حماده عبدالرازق محمد21456

29151810.58.51916.597.5177.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدالرحمن ربيع على السيد21457

201510.57.57.5151070.51075نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدالرحمن رجب محمود جاد21458

331519.5117.518.519.5105.51275نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدالرحمن عبدالرازق محمد دهروطي21459

362517.51112.523.520122166.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدالرحمن عبدهللا راشد محمد21460

201512.57.57.5151274.5107.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدالرحمن عزت محمد محمد21461

3415.513.57.57.51516.594.5167.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدالرحمن على عاليلى علي21462

115.5104.53.581145.5975نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدالرحمن على على محمود21463

2718.515.5810.518.51796.51575نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدالرحمن محمد السيد محمود21464

35201812122417114126.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدالرحمن محمد محمود توفيق21465

3521.518.513.512.52618.5119.5156.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدالرحمن محمود محمد عيد21466

3425207.5916.518.5114196.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدالرحمن معبدعبدالفتاح محمد21467

3421.518.57.5916.518108.5186.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدالرحمن ناصر محمد علي21468

3620.5187.57.51517106.5186.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدالعزيز السيد عبدهللا محمد21469

352319.59.5817.517.5112.5146.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدالعزيز رجب زين العابدين عبدالراضى21470



341717.57.57.51518101.51875.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدهللا احمد ابراهيم عبدهللا21471

201511.57.57.51512.5741275نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدهللا جمال محروس محمد21472

2715157.57.51515.587.51775نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدهللا سعودى جمال سعيد محمد21473

2315107.57.5151174115.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدهللا صالح محمد عبدهللا21474

2015107.57.5151070135.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدهللا على زين العابدين محمد21475

40302015153020140185.58.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدهللا عمار احمد توفيق21476

2517.516.58.59.5181895177.57.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدهللا عمر عبدهللا غندور21477

3827.52015153019134.5197.58.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدهللا محروس عبداللطيف محمد21478

2015.5157.5815.51076116.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدهللا محمد احمد محمد21479

202012.57.51118.514.585.5106.57.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدهللا محمد حسن محمد21480

3624.52012152720127.5137.57.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدهللا محمد عيد عثمان21481

2715167.510.5181086117.57.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعبدهللا محمود محمد امين21482

3625.518.51014.524.517.5122137.57.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعتمان رمضان سعد عثمان21483

3126.5107.57.51518100.5166.56.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعطا محمد عطا عبدهللا21484

342012.510142414104.5177.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعالء محمد رجب محمد21485

351617.57.51421.515.5105.5187.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعلى تامر على محمد21486

3723.52012152719.5127177.59نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعلى جمال على احمد21487

2115127.57.5151073155.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعلى خالد رجب صابر21488

3317.516.57.5815.512.595196.58.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعلى خليل صابر كامل21489

201510.57.57.5151070.5145.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعلى ربيع حلمى علي21490

231511.57.57.5151074.5177.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعلى عبدالمحسن على عبدالمحسن21491

156.51047.511.52451376نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعلى عمر حسن خليفه21492

2015107.57.51510701157نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعلى محمد السيد محمود21493

2215107.57.51511.573.51357نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعلى محمود عبدالعظيم سالمه21494

2115107.57.5151071106.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعلى محمود على الكسروي21495

10151054.59.5246.5117.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعمر حسنى حسن حسن21496

4029208.513.52218129177.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعمرو احمد عبدهللا محمد21497

2524.5169.58.5181093.51376نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعمرو اشرف خليفه علي21498

383019.514.51327.518.5133.5157.56.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعمرو خالد جمال اسماعيل21499

2019.513.57.57.5151078107.56نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعمرو خالد حسن جابر21500

2015107.57.5151070106.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعمرو خالد رمضان محمود21501

2015107.57.51510701255نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارعيد بكر ربيع علي21502

4356.55واحد101510347نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاركامل قياتى كامل السيد21503

91553.536.51.5371065نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاركريم جمعه عبدالرازق راضي21504

371616.510.57.51813.51011975نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاركريم عطا طه احمد21505



301515910.519.51291.51875نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاركريم محمد محمود ابراهيم21506

2015107.57.51510701075نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاركريم مساعد مكرم احمد21507

311.5105صفر8.574.53.57.511نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمؤمن حاتم على محمد21508

2016107.57.51510711265نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمايكل محب فخرى كامل21509

301515.57.57.5151085.51355نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد احمد حسن علي21510

36.522198.51321.517.5116.51465نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد احمد عيد عثمان21511

7.515104.57.5121.5461165نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد احمد محمد ابراهيم21512

43.5147.55واحد10.51563.57.511نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد احمد محمد علي21513

301511.57.57.5151081.51386نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد جمال محمد محمد21514

201511.57.57.5151071.51577نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد حماده حلمى جاد21515

36.52819.51414.528.520132.5206.57.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد رمضان خليل احمد21516

20.5151087.515.51071136.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد رمضان محمد محمد21517

201511.57.57.5151071.5186.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد سامى دمرداش كامل21518

36.515171211.523.518.5110.5186.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد سعيد رضا حبيب21519

3615.510.599.518.51090.5185.57.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد شعبان محمد دمرداش21520

38.528.51814152920134195.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد شعبان يحى احمدعلى21521

36.51517.513122517.5111.51677.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد طارق محمد حسن21522

2015109.55.51510.570.51266نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد عبدالرازق الديوش محمد21523

2015107.57.5151070135.56نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد عبدهللا رشدى سرى الدين21524

20151087.515.51070.51266نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد عرفات فايز محمد21525

4030201414.528.520138.51878نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد على شحاته محمد21526

33.5231813.514.52816.5119205.57.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد عمار عبدالفتاح محمد21527

2015107.57.5151070146.56نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد فولى محمد عبدالموجود21528

96.557.5411.510421166.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد فولى محمد غزاوي21529

21151087.515.51071.51567نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد محمود صدقى ابوغنيمه21530

3115108.57.5161284156.56.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد مخلوف محمد تغيان21531

27.515101314271190.51176نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمد مصطفى محمد محمد21532

20151010.57.51810731077نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمود ابراهيم عبدهللا محمد21533

2015108.57.51610711166نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمود ابو السعود السيد محمد21534

24.515107.58.5161277.51266.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمود خالد على البدرى محمد21535

2015107.57.51510701066.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمود عبدالعظيم محمد محمد21536

36.52615.51212.524.511.51141077نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمود على كمال حسين21537

2015127.57.51516781175نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمود محمد خليفه عثمان21538

28.515107.5815.51180136.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمود محمد رجب خضر21539

22.518.5107.51219.511.5821555نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمحمود محمد عبدالموجود محمد21540



38.526.518.514152918130.51566نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمدحت اسماعيل محمد عبدالرحمن21541

2015107.57.51510701665نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمصطفى سمير على محمد21542

34.517.5119.51120.518.51021865نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمصطفى عبدالمنعم راضى عوده21543

34.524.5138.512.52118.5111.5176.55.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمصطفى فضل على كسروي21544

2015107.57.5151676136.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمصطفى محمد عبدالغنى محمود21545

2016108.5816.51981.51366.5نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمعتز عامر جمعه عبدالعزيز21546

3624.515.513.51528.519123.5176.57نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارمينا سامى عيد جرجس21547

38.515157.57.5151699.5176.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارهالل محمد خلف احمد21548

28.5151087.515.51079146.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارهيثم راشد محمد عبدهللا21549

3417.51714132719.51151575نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزارياسين حماده ياسين علي21550

32.52615.587.515.518.51081665نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاريوسف راضى يوسف عبدالفتاح21551

23.51512.57.57.51511771865نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاريوسف رمضان رجب محمد21552

31301710.59.520191171665نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاريوسف عالء رمضان عبدالحميد21553

362716.511.512.52418.5122195.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاريوسف محمد احمد عبدالرحمن21554

2015107.5815.51070.51365نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاريوسف محمد عيد بكر21555

2015107.57.5151070105.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاريوسف محمد محى الدين محمد21556

3419.51510.58.51915102.51175نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاريوسف محمود حربى جاد21557

2015107.57.5151070105.55نظاميمحمد بهجات االعدادية بصفطبنى مزاريوسف مصطفى حسين محمد21558

2015107.57.51510701156نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحالم احمد عيد كامل21559

32.515141112.523.51398177.56نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراسراء حسن سيد عبدالفتاح21560

3527.51412142619121.5176.56نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراسراء عالء عبدالوهاب حسانين21561

21151010.57.5181074107.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراسراء محمد السيد عبدالهادى21562

24.51510.5118.519.51079.5105.55.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراسالم محمد حسن حسين21563

2015107.57.5151070186.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراسماء احمد محمد على21564

2015107.57.51510701065نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراسماء محمد ربيع سعيد محمد21565

33.51514.58.51018.51394.51775نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراسماء محمد عباس حسن21566

321515.510132314.51001675نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراسماء محمود عبدالحميد عبدالعظيم21567

33.515138.51220.51597157.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراصاله عبدربه عبدالباقى عبدالرحيم21568

34.5151797.516.51396136.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراالء محمد عباس حسن21569

30.51516810181493.51965نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراماره محمد حمدى محمد21570

2015109.57.51710.572.51556نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارامال كمال سعد عبدهللا21571

29151711.5819.513.5941675.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارامانى انيس مشيل عطيه21572

37.526.519.512.512.52518126.5157.55.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارامانى سعد حنا سعد21573

2015107.57.5151070106.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارامانى على حسن محمد21574

38.51065واحد12.57.52.57.57.515نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارامل حسن محمد محمد21575



35.526.5171013.523.517.5120137.55.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارامل على سباق على21576

291512.510.57.51811.5861576.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارامل يمنى عبدهللا حنا21577

301510108181083166.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارامنيه خلف زايد حسين21578

148.53.57.57.5151.542.51065نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارامنيه شحاته موسى عبدالعظيم21579

39.527.520131326191321988نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراميره رضا محمد احمد21580

34.52717.591120151141765.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراميره رضوان محمد احمد21581

4028.518.511.51425.518.51311877.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراميره سيد صالح السيد21582

2615107.57.51513791775.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارانجى سعيد ابراهيم سعيد21583

26.515107.57.5151076.5176.56نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارانجى فيليب سمير جندى21584

2026107.57.51510811595نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارانجى مسعود يوسف مسعود21585

3215107.57.51510821876نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارايمان احمد حسن احمد21586

3719201412.526.519.5122197.56نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارايمان اشرف حمدى حسن21587

4029.518.5151530201381787.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارايمان جمعه محمد امين21588

41117.55.5نصف9.51553.57.511نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارايمان على اسماعيل امين21589

3625.517.5121426171221687نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارايمان فوزى شاكر غطاس21590

36355واحد8.58.537.57.515نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارايمان ناصر طه عبدالحميد21591

30.51154نصف88.5337.510.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارايه اشرف احمد محمد21592

2015107.57.5151070146.56.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارايه رضا حسين على21593

37.526.5201313.526.520130.5196.55.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارايه عبدالعزيز يحيى محمد21594

38.529.52015153020138196.57نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارايه عصام محمد توفيق21595

3525.517129.521.515.5114.51577نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارايه محمد ابراهيم امين21596

39.5302015153020139.51977نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارايه محمد عبدالرازق خالد21597

2015107.5916.51071.51765نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارايه محمود على خليل21598

4029.52015153020139.5208.57.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارايه ياسر جمال عبدالناصر عمران21599

39272014.51529.520135.5167.58نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاربركه فؤاد نصرى ضبع21600

2515177.5815.51082.51575نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاربسمه جمال شعبان حسن21601

29.522207.57.5151399.5147.56نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاربسمه خالد احمد على21602

352420109.519.513111.51366نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارتبارك جمعه كمال محمد21603

2015107.57.51510701175نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارجهاد تقى كمال محمد21604

39.529201414.528.5201371779.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارجهاد صالح احمد محمد21605

2915177.57.51511.587.5165.57نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارجيهان احمد عبدالحليم احمد21606

34.515191312.525.516110177.58نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارجيهان عبدالفتاح عبدالعظيم عبدالرحمن21607

2215197.57.5151081157.58نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارجيهان كمال سعد عبدهللا21608

3929.52015153020138.51786.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارحسناء ربيع على محمد محمد21609

301517.58.51018.51091166.57.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارحسناء كمال جمعه عبدالعظيم21610



261517.57.57.5151083.5167.57نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارخلود احمد مختار محمد21611

14.5617.54372471265.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارخلود عزت راضى احمد21612

35.5172013.513.52716.51161766نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارخلود عيد حسنى عبدهللا21613

1284.52.57.5102.537106.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارداليا احمد امين مرسى21614

37.5202011.513.52517.5120196.55.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارداليا حماده سعيد عبدالوهاب محمد21615

14.584.524.56.53.53776.56نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارداليا رضا محمد شحاته21616

2215107.57.51510721866نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارداليا محمد شحاته محمد21617

3415188.5917.518.5103206.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاردعاء جابر حسن حسين21618

261513.57.57.5151079.51375نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاردعاء حمدى عبدالمحسن عبدالفتاح21619

865.522.54.51.525.51155نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاردعاء طه مهدى ذكى21620

2915137.57.5151082117.56نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاردعاء على شعبان على21621

121553.54.582.542.5115.56.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاردعاء فولى محمود حسن21622

2115117.57.51510721676.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاردعاء محمد ابراهيم محمد21623

30.51613.59.510.52010901265نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاردنيا حجازى الداخلى جلوى21624

261511.57.57.5151077.51366نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاردنيا خالد فالح نجيب21625

104102.52.55332766نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاردنيا عبدالحليم محمد السيد21626

20.515107.57.5151070.51175نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاردينا حجازى محمد اسماعيل جالل21627

25.515107.57.5151075.51376.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارذهوه احمد حبيب محمد21628

39.5292014.514.52919.51371777.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاررؤى محمد السيد حسين21629

36272015153019132146.58نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاررحاب عالء احمد عبدالوهاب21630

30.521191312.525.514.5110.5167.55.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاررحمه عبدالفتاح امين سيداحمد21631

25.515107.57.5151075.51365نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاررحمه محمد رشدى محمد21632

28.521151011211499.51975نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاررحمه مندى سيد محمد21633

3216148.51018.51090.51765.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاررغده رضا محمد امين21634

36282014152919.5132.5167.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاررندا رضا فوزى جرجس21635

3115197.5916.51293.51666.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارروجينا حنا هارون حنا21636

34301910.51424.518.51261977.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارروضه محمود شحاته على21637

352919.513.514.52815.51271667.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارريحاب ناصر حسان عبدالعظيم21638

39.527191314.527.518131176.57نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارزينب احمد محمد ابوزيد21639

2015107.57.5151070106.57نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارزينب حسن محمد احمد21640

34.515187.510.51816101.51878نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارزينب خالد محمد على21641

2415107.57.5151074127.56نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارزينب عادل رجب احمد21642

39292014.514.52919.5136.5197.57نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارزينب محمد على محمد21643

2415107.57.5151377196.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارساميه جمال صالح ابراهيم21644

2015107.57.5151070147.55.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارسحر خلف صدقى حنا21645



2015107.57.51510701065نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارسماره مجدى محمد عبدالرحمن21646

32.52210.59.5918.51497.51867نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارسهيله رضا عبدالحليم عبدالغنى مسعود21647

3123139.5918.51499.51777نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارسهيله محمود محمد خالد21648

10.51533.54.58339.51355.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارسوسنا رضا فؤاد ابراهيم21649

2615137.57.51511.580.51166.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارسوسنا شحاته حنا سعد21650

49.51095صفر23واحد20215.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارسيمون عدلى فوزى سالمه21651

3016149.51019.51089.51777نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارشروق احمد زكى احمد21652

2116127.57.51510741975.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارشروق محمد مصطفى سليمان21653

32.5211610.511.52216107.52076.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارشهد خالد عبدالعزيز محمد21654

2819117.57.51510831376نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارشهد ربيع حلمى محمد21655

382318.51414.528.5171251975نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارشهد رضا عبداللطيف عبدالعظيم21656

34.51816.5910.519.514102.51477نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارشهد محمد ابوزيد محمد21657

33.5151897.516.514.597.51776نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارشهد ياسر وحيد على21658

2015107.57.51510701075نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارشيماء سادات محمد احمد السيد21659

2715107.57.51510771675.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارشيماء عشرى محمد مهنى21660

13.5343.547.52.530.51476نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارشيماء محمد امين محمد21661

29475واحد11723.54.58نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارشيماء مصطفى راضى شحاته21662

46775نصف201542.546.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارصابرين صابر ذكى محمد21663

28.51610.58.57.5161081137.56.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارصباح اسحق ابراهيم سمعان21664

2915107.57.5151079167.56.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارصباح عمر عبدالحكيم محمد21665

322016.57.510.5181096.51877.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارصباح محمد ابراهيم حسن21666

34.5182013.514.52818118.5197.56.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعلياء ربيع محمد عبدالعظيم21667

11862.54.571.533.51475.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعلياء رضا عبدالاله احمد21668

2215107.5815.51072.5177.55.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعواطف محمود محمد على21669

2215107.57.5151072167.58نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارغاده عبدالحميد عبدالغنى محمد21670

20.515107.57.5151070.51678نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارغوديه محمد حسن محمد21671

341511.57.5916.510.587.51977نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارفاطمه احمد حسن ابوزيد21672

31.51185.5نصف1084.544.58.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارفاطمه احمد عبدالمجيد احمد21673

30.51512.57.510.51810861877نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارفاطمه ادريس حسين عبدالمنعم21674

29.51511.57.51017.51083.51675.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارفاطمه جمعه عيد عقل21675

341513.57.57.5151087.5187.55.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارفاطمه حسن عبدالعال محمد21676

3220131110211096187.56نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارفاطمه عبدالعزيز محمد ميهوب21677

2015107.57.5151070147.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارفاطمه عالء احمد محمد21678

2015107.57.5151070107.58نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارفاطمه محمد عبدالوهاب على21679

3015107.57.5151080157.59نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارفايزه محمد محمد عبدالحافظ21680



40146.59نصف14.5810347نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارفرحانه حسين شعبان على21681

381277صفر11154.525.57.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارفرحه مالك بشرى وهبه21682

35281510.512.523101111579نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاركرستينا سامح ابراهيم يوسف21683

26.5151088.516.510781479نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاركرستينا عادل سمير يوسف21684

30.515107.57.5151585.5177.59.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارماجده هنى مالك موسى21685

2015107.57.5151070177.58نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمادونا اسحق بشرى اسحق21686

36.52819.51314.527.519.51311789.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمادونا بهجت وليم سدراك21687

40302011.51324.519133.5187.56.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارماريان عازر فؤاد مصباح21688

3618137.59.51719103157.59نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمارين داود بباوى سعد هللا21689

39.529.52015153020139177.59نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمارينا رضا زكى وهبه21690

361516.57.51017.519104167.59نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمرفت غايس حنا حبيب21691

38.5106.55واحد9.51562.54.57نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمروه جمال عثمان محمد21692

11833471.530.5107.56نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمروه محمد احمد زيدان21693

20.515107.57.5151070.51377.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمريم اكمل فهمى فهيم21694

24.515107.51017.51077157.57نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمريم رزق صموئيل رزق21695

2015107.57.5151070137.55.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمريم عادل زكى يونان21696

20.5151069151070.51675.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمريم ليشع زكى ابراهيم21697

10154.545.59.52.541.5157.57.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمريم مالك فريج ابراهيم21698

39.529.52015153019.5138.5167.56نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارملك ايمن صفوت على21699

27.515107.5815.51179177.55.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارملك جابر محمد عبدالعظيم21700

1463.53.55.591042.51176نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمنار ابراهيم جمعه محمد21701

3115107.57.51510811675نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمنار احمد محمد احمد21702

12733.54.582.532.566.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمنار شوقى محمد اسماعيل21703

915244.58.5236.556.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمنار فتحى محمد على21704

3929.52014.51529.5201381875.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمنار محمد ابوزيد محمد21705

3220.51912.511.52417112.5167.56.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمنه احمد على حسن21706

3524201213.525.519123.5127.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمنه السنوسى احمد عبدالعال21707

39272014142820134197.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمنه سيد محمد محمد21708

2515127.57.51512791865نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمنى احمد محمد فكرى21709

2715108.57.5161886146.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمنى جمال السيد حسين خالد21710

2015107.57.51516.576.5106.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمنى حسن محمد احمد21711

2915131210.522.517.5971276.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمنى محمد حمدى عبدالوهاب21712

2415107.57.51516.580.51575.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمنى محمود محمد عبدالحميد21713

3723.518.511.511.523151171775.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمنيره عادل وليم عبدالسيد21714

24151387.515.51380.5186.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمها حجازى محمد كامل21715



2015107.57.51514.574.51755.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمياده احمد حسن احمد21716

3615157.57.51518991975نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارميرنا صالح ناشد جورجويس21717

39.5302015153020139.5187.56نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارميرنا عادل فهمى فهيم21718

2015107.57.51510701355نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارناديه صابر محمد على21719

2815107.57.51515.583.5177.55.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارناديه مجدى فوزى سالمه21720

147.565.55.5115.544167.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارناهد مجدى رجب احمد21721

3115107.57.51513.584.51776نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارنجاه محمد عمر عبدالقوى21722

2015107.57.5151474177.55.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارنجاه مالك زكى يونان21723

39272014.51529.520135.51877نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارنجالء تغيان احمد كامل21724

3219.518.513.512.526181141877.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارندا خالد محمد محمد21725

3625.52015142918.51291577نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارندا شعبان راضى حسين21726

281518.597.516.512901775.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارندا محمد حسن عبدالعظيم21727

251517.57.57.5151082.5156.56نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارندى محمد محمود على21728

3515167.57.5151293196.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارنرمين محروس حنا جرجس21729

301515.57.57.5151085.5166.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارنعمه محمد سليمان عبدالسالم21730

351519.59.57.51714100.5186.56نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارنفين موسى حنا وهبه21731

291719.5137.520.510.596.5146.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارنهله سعيد محمد سيف21732

201518.59.57.5171080.5125.55.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارنهى عبدالحميد عبدالحليم على21733

30151987.515.51089.51765نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارنورا رضا شحاته محمود21734

3626.52015153020132.51997.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارنورهان ابراهيم غالى امين21735

3115.519.5129.521.515.5103197.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارنورهان حسن توفيق حسن21736

311519.512.5921.514.5101.51785نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارنورهان رضا محمد عبداللطيف21737

216.5103.53.572.5471765نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارنورهان عادل محمد احمد21738

2515187.57.5151184117.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارنورهان عيد عبدهللا محمود21739

96.5102.53.561.533155.56نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارنورهان محمد السيد حسين21740

1353.53.536.55331075.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارنيفين ميالد ابراهيم لوقا21741

393020151530201391968نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارهاجر احمد امين حسن21742

281517.57.57.5151085.5197.56نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارهاجر احمد حسن احمد21743

241513.57.57.5151077.5176.56نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارهاجر جمال ابوضيف احمد21744

28.51518.57.57.51512.589.51777نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارهاجر خلف محمد عبدالفتاح ابوالخير21745

39302014.514.52918.5136.51687نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارهاجر راغب حسن عبدهللا21746

331518.58.57.51615.5981676نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارهاجر ربيع عبدالحميد على21747

393020151530201391987.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارهاجر ربيع محمد عبدالعظيم21748

37211913.51326.518121.51786.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارهاجر رضا شحاته ابراهيم21749

27151210.59.52015.589.51786.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارهاجر رضا محمد السيد21750



201510.587.515.513.574.5156.55.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارهاجر محمد ابراهيم محمد21751

251512.57.57.5151077.51586.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارهاجر موسى حسن محمد21752

392919.51514.529.517.5134.5178.57.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارهاجر يحيى محمود محمد على21753

1256.54371.5321786.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارهاله ابراهيم نجيب محمد21754

2715107.57.51510771885.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارهاله على فرج محمد21755

291512.510.5919.510861986.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارهانم محمد حمدى عبدالجيد21756

3428.5171410.524.513.5117.51986.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارهدى محمد رضا محمد21757

207.5103.55.59248.51685نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارهناء رضا شحاته مرسى على21758

36.519.513.512132513.51081887نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارهناء عبدالعزيز محمد محمد21759

251510.57.57.5151075.51787.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاروعد حجازى ابوالمجد عبدالباسط21760

2915107.57.51512811156نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاروفاء السيد امين عبدالغنى21761

30151811.512.52414.5101.51186.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاروفاء حيدر فرجانى على21762

331516.511.511.52315102.5189.56.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاريارا محمد ابوبكر ذكى21763

241510.57.57.5151074.51586نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارياسمين ربيع محمد امين21764

40302014.51529.519.51392087.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارياسمين محمد عبدالعال محمد21765

331514.57.57.5151895.5186.56نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاريوستينا مالك عبدهللا حنا21766

35171814132719116188.58نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاريوستينا هانى انور حنا هللا21767

18.5885صفر443.53.53.57نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم21768

481267.5واحد146157.54.512نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد ابراهيم على ابراهيم21769

30.5151687.515.510871877نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد ابراهيم نادى على21770

35.51277نصف10.54107.5310.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد اسماعيل حسن احمد21771

15.51656.5صفر5.521.53.536.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد الحسينى على عبدالحميد21772

38.526.519141327161271986نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد السيد حلمى عبدالجواد21773

511556.5صفر128179514نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد جالل مبروك محمد21774

401818.514152917122.52076.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد خالد على محمد21775

34.51517.511.5920.51097.51567نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد خلف محمد كامل21776

32.51513.59.57.51710881677.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد خليفه على عبدالعليم21777

281357نصف125.532.54.57نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد ربيع على عبدالحميد21778

4029.5191514.529.519.5137.51877نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد رضا محمد احمد21779

22.51510.587.515.51073.51666.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد عيد هاشم محمد21780

33.515151110.521.515.5100.51776نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد كساب عزام احمد21781

57.5107.56.5نصف2051310919نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد محمد ابراهيم حسن21782

331519151328121071776.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد محمد امين امين21783

3315191482210991977نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد محمد جابر عبدالغنى21784

371517.51311.524.512.5106.5167.56.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد محمد صالح ابوزيد21785



17115.57صفر2.53.54.58صفر6.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد محمد عبدالمنعم طه21786

341516.5139221097.5167.57نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد محمد على محمد21787

22.51513.512.512.52510861676نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد مرسى محمد مرسى21788

33151410.57.5181090137.55.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد نادى سرحان عبداللطيف21789

34151412.513.526141031475.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراحمد ناصر انور معروف21790

201512.57.57.5151072.51155.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراسامه خالد عبدالمغنى ابراهيم21791

40.51065.5نصف136115.54.510نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراسامه عيد على احمد21792

31955صفر103.567.5411.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراسالم عبدالحكيم جمال كامل21793

20.5151297.516.51074125.57.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراسالم محمد عمر محمد21794

3015178.5816.51088.51366.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراسماعيل امين اسماعيل امين21795

2315107.57.51510731675.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراسماعيل رجب اسماعيل عبدالرحمن21796

28.515107.57.5151078.51457نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاراسماعيل محمد اسماعيل محمد21797

3929.5201514.529.5201381976.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارامير اسحق حنا شحاته حنا21798

201513.510.57.5181076.51875.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارامير سمير بباوى سعدهللا21799

241515.5107.517.510821475نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارانور عبدالنبى انور عبدالنبى21800

3827.51913.513.52717.5129206.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارايمن فوزى شاكر غطاس21801

2015107.57.51510701075نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارباسم حماده احمد على21802

2515107.57.51510751875نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارباسم ظنى سرجيوس ابراهيم21803

38.521.51814.51529.520127.5167.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاربالل اشرف عبدالعزيز ابراهيم21804

33241614.513.52817.5118.51865نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاربهاء غالى مخائيل غالى21805

26181611.57.51912.591.51865.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاربوال رضا نصحى بشاى21806

7151010.53.5142.548.51072.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارترك محمد محمد حسانين21807

35171813.512.52616.5112.51475نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارتوفيق محمد توفيق محمد21808

29.518.516127.519.51093.51975نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارثروت فايز موسى عبدالمالك21809

26.518199.58.51815.597187.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارجرجس ابراهيم شحاته ابراهيم21810

15151.52.54.571048.51773نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارجرجس شكرى فانوس فانوس21811

3417.5117.57.5151895.51465نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارجمال خالد عبدالوهاب على21812

33.522.5159.5918.518.51081575نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارجمال عبدالمطلب محمد عبدالمطلب21813

35.528.519141529191312065نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارجورج اسعد حنا اسعد21814

2017.5177.59.5171687.51865نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارجوزيف ذكى شاكر تاوضروس21815

2016.5107.57.51515.5771265نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارحارث محمود محمد السيد21816

3.57.51116531065صفر1115نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارحازم احمد محمد فخرى21817

3216117.57.51517911265نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارحازم محمد رجب زيدان21818

7151.53.54.581041.51055نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارحجازى جابر زكى مرسى21819

2715107.5916.518.5871165نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارحسام حجازى دكرورى على21820



3718.52010.511.52220117.51775نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارحسام ناصر عبدالحليم محمد عبدالعظيم21821

2415107.5815.51074.51675نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارحسين فراج حسين عبدالحى21822

2617.5147.57.5151284.51065نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارحسن هانى محمد الحسينى على21823

2015107.57.51510701065نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارحسين حسين عبدالحميد محمد21824

11152.52.53.56539.51064نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارحسين وجيه محمد حسين21825

8151.53.547.51042953.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارحمدى على اسماعيل محمد21826

2015107.57.51511711055نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارحمدى عيد حمدى كامل21827

2015107.57.51510701055نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارحمدى محمد نجيب محمد اسماعيل21828

33.56.51246.5254واحد1215نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارحمزه عبدهللا محمد عبدالناصر21829

2715107.57.51515.582.51475نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارخالد احمد محمد زكى21830

281714107.517.51995.5187.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاررائف مالك عبدهللا موسى21831

151595.52.582.549.5955نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارربيع محمد احمد كامل21832

24.515108.57.5161075.51775نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاررجب عيد سيد عبدالهادى21833

13151.54.54.59240.596.53.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاررضا خالد على عبدالحميد21834

715222.54.51.530453.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاررضا رضا سيد كامل21835

23171010.5919.51079.51176.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاررضا سعيد عزيز سعيد21836

38.529.52015153020138107.57نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاررضا عاطف شحاته وهبه21837

2016.5107.57.5151071.51155.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاررضا محمد احمد محمد21838

3115159.51120.511.5931575نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاررفعت خلف جمعه عبدالوهاب21839

22161297.516.511.5781375نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاررومانى عادل حنا عزيز21840

20161097.516.51072.51576نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاررياض محمود محمد عقل21841

13151.543.57.52391064نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارريمون عزت صدقى حنا21842

2.53صفر448231واحد515نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارزكى محمد سعد عبدالعال21843

14153.55.52.58242.51063.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارزياد تقى محمد صقر21844

36.519191413.527.5191211566.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارزياد ربيع عبدالفتاح الريدى فتح الباب21845

30161111.57.5191793165.56.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارزياد مختار محمد قنديل21846

2016127.57.51510731376نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارسامح رضا حبيب السيد21847

8153.553.58.5540555نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارسعيد عبدالغفار محمد محمد21848

151528.55.514248116.55.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارسمير يحى طه عبدالحميد21849

2017.5107.57.5151072.51055نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارسيد محمد محمد عبدالجواد21850

2215107.57.51510721375نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارشحاته سيد معتمد على21851

4952461.525.51375.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارشعبان صالح سالمه عبداللطيف21852

2315137.57.51510761056.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارشهاب محمد مختار محمد21853

28.587.55واحد44.58.5واحد315نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارصفوت ابراهيم عبدالسيد ابراهيم21854

3521.5159.51120.5141061575نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارصالح محمود محمدالمهدى امين21855



3620177.58.516161051855نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارصموئيل شوقى صموئيل اسحق21856

3826.519.51314.527.519.51311775نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارضياء الدين عبدالحليم محمد عبدالرحيم21857

28161911112216.5101.51755نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارطارق خلف محمد سعد21858

37162014.514.52918120177.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارطاهر حسن عبدهللا تونى21859

2015169.5918.51079.5157.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعادل نادى شخلول فانوس21860

2615107.57.51510761075نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن احمد امين مرسى21861

2515147.57.5151079167.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن احمد محمد حسن21862

3017157.57.51511.588.5187.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن الجدامى شحاته حنفى21863

3215.5151311.524.512991776نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن حسن محمد احمد21864

2215.51587.515.512.580.5177.56نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن حسن محمد على21865

3815191414.528.516.5117126.55.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن رضا محمد محمد21866

37242013.513.527161241875.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن محمد سيد عبدالصمد21867

382619.51514.529.5181311875.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن مدحت ابوغنيمه ابراهيم21868

2819.5197.57.5151091.51555نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن معتمد احمد محمد21869

2418167.57.51510831875نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدالعزيز بكرى ابراهيم مهدى21870

39.530201514.529.520139197.57.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدالعزيز محمد حسن احمد21871

2415.519.58.57.5161287197.57نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدالعليم خلف عونه عبدالعليم21872

3115177.57.5151492197.55.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدهللا ابراهيم نادى على21873

3929.519.5131528181341775.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدهللا احمد عبدالعظيم عبدالهادى21874

2015167.57.51510761955نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدهللا صالح عبدهللا عبدهللا21875

381719.512.51426.5181191775نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدهللا عبدالمحسن سباق على21876

372019.513.511.52519.5121196.57نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدهللا على ابراهيم احمد21877

31151810.513.524151031875نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدهللا محمد سيد امين21878

3118.5191312.525.517111187.56.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدهللا محمد عبدهللا على21879

2916.51987.515.514.594.51776.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدهللا هليل عبدهللا سرحان21880

2015167.57.5151076177.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدالمحسن محمد عصمت عبدالعزيز محمد21881

3415187.57.51511.593.5177.56.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدالمسيح عماد عوض سامى21882

79104371.534.51375نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعبدالمغنى رمضان عبدالمغنى ابراهيم21883

39.527.52014.51529.519.51361575.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعدى جمال محمد عبدالرحيم21884

1015103.53.573451275نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعالء الدين ابراهيم رشدى توفيق21885

2015137.57.51511741475نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعالء سعيد عبدالحليم محمد محمد طلبه21886

24.51355صفر9922.524.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعالء عبدالحكيم محمد عبدالحكيم21887

169103.536.52.544156.54نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعالء عزت محمد امين21888

1015439.512.52.5441675نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعلى ابراهيم محمد احمد21889

28221898.517.518.5104176.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعلى امين على خليل21890



2015137.57.51510731675.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعلى خلف على محمد21891

35172014142818.5118.51576نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعلى رضا على السيد21892

2215187.5815.51181.51775.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعلى محمد احمد محمد21893

39.526.5201514.529.519.5135187.57.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعمار ياسر عبدالطيف عبدالعظيم21894

6152.54482.5341375.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعمر خالد عيد محمد21895

19.51255صفر42.56.5واحد39نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعمر محمد احمد عبدالغنى21896

3115108.5917.51083.5156.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعمرو ابراهيم عبدالعظيم حسن21897

53.58.53.527106.54واحد4.59.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعمرو احمد حمدى احمد21898

81554.548.52.5391275نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارعيد احمد محمد محمد21899

3317108.57.5161086137.56نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارفارس كريم جيالنى محمد21900

11.566.55صفر3.52.56واحدواحد3.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارفهد محمد محمد احمد21901

40302014.51529.520139.51575نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارقصيى جمال محمد عبدالرحيم21902

44665واحد101537.57.515نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارقطب جمعه قطب عبدهللا21903

22.515109.57.5171074.51665نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاركريم خالد ابراهيم عبدالغنى محمد21904

401511121224151051775نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاركريم عبدالحميد كريم عباس21905

29.515157.57.5151185.51665نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاركريم محسن عبدالحليم توفيق21906

26151087.515.51076.51275نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاركريم محمود صالح جابر21907

2015107.57.51510701455نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاركريم مختار عبدالحميد محمد21908

38.5261613.51528.517.5126.51765نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاركمال احمد محمود احمد درويش21909

171062.5صفر551.52.535.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاركمال صابر كمال السيد جويلى21910

2015107.57.51510701465نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاركمال فتحى ابراهيم على21911

2072.535.58.52.540.51775نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاركيرلس زغلول حنا ابراهيم21912

2515107.57.51510751375نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاركيرلس عبدالشهيد فوزى عبدالشهيد21913

39.51815.512.512.525181161475نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاركيرلس عماد ذكى شحاته21914

39.529.52013.512.52618.5133.51577نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاركيرلس محب حليم عياد21915

34192011132413.5110.51765نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاركيرلس نادى شحاته ابراهيم21916

24.5251.5صفر52103.547.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمؤمن حجازى عبدالغنى زكى21917

24.51513.57.5815.51078.51055نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمؤمن محمد كمال احمد21918

38.519.52014.51529.520127.51575.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارماركو عادل شحاته وهبه21919

261518.5910191492.51465نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارماريو عماد وليم عازر21920

23.51516.58.5917.51284.5146.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمايكل نادى فؤاد ابراهيم21921

15.5255صفر42.53.51.545.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد ابراهيم محمد السيد21922

3621.52013.51427.517.5122.51675نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد ابوزيد سيف حسن21923

39.515209.511.52112.51081475نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد احمد شحاته عبدالعظيم21924

28.515187.57.5151086.51775نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد احمد مبروك محمد21925



3387.52.5نصف112.513246نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد احمد محمد الريدى21926

22.51511.57.57.51510741075نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد احمد محمد عبدالرازق21927

20.515127.57.5151072.51175نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد اشرف الحينى عبدالعظيم محمد21928

39.5152012132518.51181875نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد اشرف حسين حسن21929

24.5472صفر9.525.52.557.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد جمال راضى ابراهيم21930

3315157.57.51513911275نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد جمعه حسن محمد21931

38.515187.58.51617.51051675نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد حجازى محمد كامل21932

2015147.57.51510741075نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد خالد حسن احمد21933

3723201413.527.519126.51576نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد خالد رشيد مهنى21934

3729.52014.51428.5191341775.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد خليفه رشدى محمد21935

2115137.57.51510741175نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد ربيع عثمان عبدالوهاب21936

38.516157.5916.512981775نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد ربيع كمال كامل21937

3924.52014.51529.518.5131.51675نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد رجب عبدالمنعم عبدالواحد21938

32.51055صفر12.55.533.5811.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد رجب محمد ابراهيم21939

32.515107.58.5161083.51075نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد رضا عبدالكريم محمد21940

391920141529171241775نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد شحاته فريد احمد21941

18875صفر2358واحد7نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد شريعى عبدالعظيم محمد21942

3415106.58.51510841375نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد شعبان عبدالحميد عبدالرحمن21943

14.53.52.53.57.5111.533475نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد شوقى محمد اسماعيل21944

27.515107.59.5171079.51175نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد عادل محمد احمد21945

2315107.57.51510731075نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد عبدالعزيز هندى محمد21946

37.51515.511.511.52310.5101.51275نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد عبدالعظيم الحينى عبدالعظيم21947

3215107.51017.51084.51265نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد عبدالعظيم حسن عبدالعظيم21948

39272015153019.5135.51876نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد عبدالقادر محمد محمد21949

31.515147.5916.510871175نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد عبدهللا كسروى السيد21950

36.51515.59101913991875نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد عبدالمجيد سعد عبدالمجيد21951

331514.59.511.5211093.51175نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد عالء محم د شحاته21952

3615209.51221.517.51101285نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد عالء محمد احمد21953

341519.51213.525.5161101185نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد على ابراهيم على21954

341519.512.51527.510.5106.51585نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد على حسين اسماعيل21955

33.51514.510.512.52310961485نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد على محمد عبدالحكم21956

33.515117.5916.512881375نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد عيد سيد حسن21957

34862نصف10.5627.57.515نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد محمد حسن محمد21958

3623.52013.51225.5191241285نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد محمود حلمى شحاته21959

20311.547.511.52.548.51365نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد محمود محمد عبدالحميد21960



35772صفر114102.57.510نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد ناصر طلبه طه21961

36.515.515.512.514.52715109.51785نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد ياسر محمد انور21962

331516.5811.519.510941785نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمد يحى حامد محمد21963

25.515167.51017.510841165نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمود حسانين انور محمد21964

29.5272.5صفر10.5533.57.511نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمود خليفه محمد كامل خليفه21965

واحد30.577صفر65.547.57.515نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمود سيد ابوسمره عبدالسالم21966

2015107.57.51510701072نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمود سيد احمد زيدان21967

36.523.516.514152914.51201685نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمود سيد سباق على21968

371514.58.510.51914.51001265نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمود شريعى عبدالعظيم محمد21969

421385واحد206.563.558.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمود طه توفيق محمد21970

21372واحد4.55.52.534.57.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمود عبدالعزيز على عبدهللا21971

31.5882.5صفر115.552.57.510نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمود عبدالعزيز محمد توفيق21972

2515105101510751675نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمود على محمد احمد21973

20.515107.57.5151070.51075نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمود فتحى جمعه عبدالوهاب21974

2015107.57.51510701275نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمود محمد عبدالفتاح حسن21975

14.585.53.57.5111.540.51161.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمود ياسر محمود ابوالفتح21976

3615151110.521.516.51041885نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمحمود يحى حامد محمد21977

23.51510.57.51017.51076.51185نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمخلص منير مالك انور21978

13.5372صفر336واحد33.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمصطفى رضا حسن محمد21979

2815127.51017.51486.51285نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمصطفى كامل محمد سالمه21980

2815127.57.51516861575نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمصطفى محمد عبدالحليم على21981

31.515108.5816.518911785نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمفيد مالك عطيه سعد21982

2015107.57.51514.574.51585نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمنتصر ابراهيم محمد ابو زيد21983

8.5154.53.55.5910471072نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمنصور احمد حسن عبدهللا21984

واحد8833.57.5111040146نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمينا اشرف شوقى اسلمان21985

331718.512.51527.5181141786نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارمينا عادل مشيل عطيه21986

28.515179.57.5171693.51485.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارناصر عبدالباسط حسين عبدالعظيم21987

33.515157.58.51614.5941885نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارنزيه بنيامين فؤاد سيحه21988

20.515127.59.5171276.51885نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارهانى نجاح مشيل عطيه21989

2015107.57.51514741965نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارهشام محمد عيد انور21990

34.517189.512.52218.51101885نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاروائل ناصر محمود ضاحى21991

8.56.5101.54.561243953نظاميالجنديه المشتركهبنى مزارياسر امين عبدالحميد مرسى فرج21992

36107.5411.51040.5985نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاريحى سيد فتحى عبدالعظيم احمد21993

37.5302015153020137.51985.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاريوسف احمد السيد عبدالوهاب21994

2015107.57.51511711365نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاريوسف جمال عبدالرحمن عبدالنعيم21995



241510.57.57.5151478.51265نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاريوسف ربيع محمد محمود21996

3.54.581032.51155واحد94.5نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاريوسف سالم رضا محمد21997

201515.57.57.51511.5771585نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاريوسف شحاته عبدالحليم عبدالوهاب21998

35.527.5191314.527.518.51281885نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاريوسف محمد عبدالحليم احمد21999

24.51511.57.57.51510761585نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاريوسف محمد عبدالهادى عبدالحميد22000

2015137.57.5151376127.55نظاميالجنديه المشتركهبنى مزاريوسف محمود عبدالفتاح حسن22001

30.515107.57.51510.5811685نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراسراء ربيع عبدهللا عبدالحليم22002

36.51517.597.516.516101.51497نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراسراء سمير عمر محمد22003

4029.518.514152919.5136.51677نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراسراء شحاته ابراهيم شحاته22004

3629.52014142818.51321667نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراسراء عمر على شحاته22005

13.56.534.559.54.5371076نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراسماء جمعه محمد السيد22006

17.51055واحد3.54.51.5347نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراسماء سباق عيد محمود22007

2715107.57.51510771496نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراسماء على سمير محمود22008

24.58545.59.51.548.51585نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراسماء محمد رجب محمد22009

29.515117.57.5151080.51696.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراسماء محمود سعيد حسين22010

2015107.57.51512721486نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراسماء هشام محمد محمد22011

3930201210.522.519130.51596.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراالء سالم ابوالفتوح محمد22012

34.51510.57.5916.51086.51896نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراالء عيد شعبان عبدالحفيظ22013

3917179.512.52213.5108.51686.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراميره صافى محمد عشرى22014

38252012.510.523181241586نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارايمان محمد عبدالعظيم ابراهيم22015

26.515127.57.5151280.51385نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارايه هاشم محمد سيد22016

38.529.518149.523.515124.51886نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاربسمله جمال نجيب احمد22017

40.5985واحد205.55.53.558.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارتقه احمد ابوالليل احمد22018

36.515107.57.5151086.51095نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارحسناء عاشور فهمى احمد22019

39.52919.513.514.52818.5134.51785.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارحسناء كامل قاسم اسماعيل22020

39.52818.513.51427.519132.51685نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاردعاء ابراهيم محمود محمدمحمد22021

11.59.51037.510.5445.5117.55.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاررحاب رضا عمر عبدالتواب22022

36.526.52013.51427.517.51281585.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاررحاب سيد حمدى محمد22023

37.528.51713122515.5123.51876.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارريهام رمضان نادى ابوالحسن22024

35151811.51324.513.51061775.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارزهراء عالء محمود عبدربه22025

25.515107.58.5161076.51185نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارزهوه شعبان عمر عبدالنبي22026

33.52117.510.51323.515.5111137.56نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارزينب سيد سعيد علي22027

2015107.57.5151070147.56نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارزينب عمر بهنساوى محمد22028

2515107.57.5151075157.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارسجى جمال محمد دياب22029

34201712142617114157.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارسماح سيد على السيد22030



11.55.55.53.558.51.532.5127.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارسمر باسم اسماعيل حسان22031

31.51518.57.58.5161697157.56نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارسيمون عماد جابر جرجس22032

35281912.51224.515.5122198.55.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارشرين جمعه احمد علي22033

14.54103362.5371375.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارشريهان كرمات ابوزيد تاج الدين22034

2515107.57.51510.575.5167.55.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارشهد كمال ابوالحسن مرسي22035

271511.57.57.5151078.5167.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارشهد هانى حمدى حسن22036

221512.57.57.5151074.5147.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارشيرين شعبان شحاته محمد22037

28.515117.57.51510.580138.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارشيماء احمد سمير علي22038

2915137.57.5151082129.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارشيماء ربيع ابراهيم فرج22039

38.528.519.513.51124.516127199.56نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارشيماء عيد قاسم اسماعيل22040

34151087.515.511.586148.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارشيماء محمد خالد حسين22041

39.527.52015153020137177.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارشيماء محمد فاضل عبدالوهاب22042

29.5475.5واحد101.55.547.511.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارعزه عبدالفتاح محمد شعبان22043

28.518.5117.57.51516.589.5177.56نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارفاطمه احمد حمدى حسن22044

36.529.51914.514.529171312075نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارفاطمه جمال حسن عبدالرحمن22045

341515.57.57.5151089.51875نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارفايزه محمد عبدالباسط محمد22046

24.51510.57.57.51510751077.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاركريمه مبروك على عبدالرازق22047

38.522.516131225161181576.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارمريان غطاس نور غبلاير22048

37.519167.57.51511.5991576نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارمنى حمدى فتحى توفيق22049

2015107.57.51510701075نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارنجوى حميد رجب عبدالحميد22050

3729.519.513.51427.519132.51975نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارندا حمدى هنطش سعد22051

29.5375.5واحد9.5743.54.58نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارنورهان رجب محمد حسين22052

2515117.57.51510761275نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارنورهان سيد عباس حسين22053

31.52718.5121123151151875.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارهاجر خميس حسين عبدالجواد22054

29.51514.57.57.5151084118.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارهاجر سيد خزاعى سيد22055

201514.57.57.5151074.51085نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارهاله مفتاح بكر مفتاح22056

25.596.56واحد9.53.5434.57.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارهاميس عماد محمد محمد22057

3625.5197.58.51615.51121885نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارهبه عبدالنبى عبدهللا يمني22058

20.515107.57.5151070.5148.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارهديه مصطفى احمد مصطفي22059

2071045.59.5248.588.55.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارهيام عاشور كامل عبدالرحمن22060

77103.558.5335.567.56.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاروفاء ربيع محمد محمد22061

34.515157.57.5151089.5176.56نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارياسمين اشرف ناجح علي22062

342417.511.513.52517.51181356نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارابراهيم خالد حلمى ذكى22063

43975واحد76.513.57.57.515نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارابراهيم رجب ابراهيم فرج22064

201514.57.57.5151074.568.56نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارابوالفتوح محمد ابوالفتوح محمد22065



9.561457.512.51.543.5375نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراحمد جمعه انور مهدي22066

2615157.57.5151081117.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراحمد حسن توفيق محجوب22067

12.5616.557.512.5249.51075نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراحمد حسن محمد محمد22068

201515.57.57.5151075.5107.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراحمد رمضان رشدى محمد22069

20151511.58.5201080107.56نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراحمد عبدالفتاح سيد محمد22070

39.5302014.514.52920138.5207.57نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراحمد عيد محمد كامل22071

201517.597.516.51079116.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراحمد محمد جمال نجيب22072

3521201312.525.512113.5147.55.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراحمد محمد ربيع ابراهيم22073

86.516.547.511.53.54697.56نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراحمد محمود شافعى اسماعيل22074

5.5711.547.511.51.5371075نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراحمد مصطفى ابوالعطا محمد22075

2015177.57.5151077147.55.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراحمد مصطفى محمد محمود22076

36.5107.55واحد63.514.57.5411.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراحمد ناجى فوزى محمد22077

63107.57.5152.536.51175.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاراحمد وليد يحى علي22078

5.55165.54.5101.53887.55.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارالمصطفى رمضان عشرى عبدالحميد22079

201519.57.57.5151079.51076نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارامام عصام شحاته ذكي22080

29266واحد5.513549نصفنظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارجارحى عبدهلل محمد شعبان22081

8.58104.57.512442.5475نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارجمال شوقى حمال مصطفي22082

8.591144.58.53.540.557.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارحاتم علوانى حسن علي22083

211512.57.57.5151073.5127.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارحازم ناصر صبحى سيد22084

251512.57.57.51510.5781085.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارحامد رمضان حامد محمد22085

26.51517.57.57.51510.584.51185نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارحسام عالء فالح مهران22086

382920151530201371695نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارحسام مصطفى حلمى محمد22087

201512.57.57.5151072.5108.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارحسانين صالح حسانين احمد22088

201514.57.57.5151074.5107.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارحمدى حسن رجب قاسم22089

301519.511.510.52220106.51886نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارحنفى محمد حنفى احمد22090

37.51919.514.513.528191231686.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارزياد احمد شوقى حسين22091

4027201514.529.519.51361987نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارزياد كمال فالح مهران22092

11.57107.57.5155.5491585نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارسالم فرج جمعه خميس22093

961055.510.5439.51285نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارسيد ابوبكر عبدالفتاح سيد22094

3685.55واحد8.58104.548.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارشريف رضا على قناوي22095

985.53.55.593.535985نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارطه سعيد معتمد محمد22096

28.515157.57.5151083.51485نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارعادل مصطفى اسماعيل احمد22097

2015147.57.51510741285نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارعبدالرحمن احمد خميس علي22098

221511.587.515.510741575نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارعبدالرحمن احمد عبدالفتاح سيد22099

3927.51914.513.52819132.5157.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارعبدالرحمن حسن جمعه عبداللطيف22100



2015109.57.51712741875نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارعبدالرحمن صابر عبدالباسط محمد22101

37.521.516.511.59.52118.5115167.55.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارعبدالرحمن عبدالحميد على مرسى22102

31117.55.5صفر91.5107.5310.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارعبدالرحمن محمود عبدالرحمن عشري22103

115.5108.54.5135.5451076نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارعبدالرحمن مصطفى حنفى احمد22104

20151087.515.511.572147.57نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارعبدالعزيز كامل هليل علي22105

35.5151713142718.5113158.57نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارعبدهللا ناجح عبدالرشيد حبيب22106

201514.58.57.5161075.51076نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارعبدالناصر محمد حسباهلل مهران22107

26.515107.57.5151076.51986نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارعلى حسن دياب اسماعيل22108

1151043.57.51043.51483نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارعلى رجب على عبدالرحمن22109

2015107.57.51510701285.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارعلى يوسف بكر يوسف فزع22110

2715147.57.5151081117.56نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارعمر حسينى فؤاد عبدالحميد22111

3415127.57.5151187148.56نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارعمرو محمد عامر سالم22112

823.53.547.53.524.5107.55.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارعيد منتصر حسين مصطفى22113

115.5107.5512.5443885نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاركريم جمعه محمد السيد22114

94107.54.5123.538.577.55.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاركريم عاشور علوانى حسن22115

214.557.54.5123.546147.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاركريم عبدالعظيم حماده عبدالعظيم22116

2215107.57.5151072125.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارمتولى محمد احمد عبداللطيف22117

3115121210221292167.56نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارمحمد جمال ابراهيم شحاته22118

11.553.57.5310.5434.5146.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارمحمد جمعه كمال عبدالحميد22119

9.53.55.57.5411.54.534.51275نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارمحمد حسن شحاته سليم22120

2015107.57.5151070128.55.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارمحمد رجب حسن خليفه22121

77.557.57.515438.5118.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارمحمد شربجى سعيد حسين22122

2015108.57.51614751485.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارمحمد صابر رجب محمد22123

37.525.517.513112418122.51996.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارمحمد فتحى عبدالمغنى محمد22124

201514107.517.51783.51686.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارمحمد نبيه ناجى بكير22125

3815157.58.5161810216.57.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارمحمود حجازى محمود احمد22126

58.5107.5512.510461383.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارمحمود ربيع جمعه محمد22127

1276.58.54.5134.5431583.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارمحمود شوقى عبدالرشيد حبيب22128

17.55.5685133451485نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارمصطفى عبدالفتاح عبدالرشيد عبدالحميد22129

38.528.51814.51327.518130.51896.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارهانى احمد ناجح فهمي22130

11.5667.57.515240.51185نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارهشام محمد عبدالظاهر محمد22131

37.5411.522297.52.5نصف5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاروليد محمد سيد محمد22132

1186.57.57.5151.5421385نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارياسر حسن مصطفى ابوالعطا22133

431192.5نصف166.557.57.515نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارياسر حماده عزت فرحات22134

32.525.51512112314.5110.51886.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارياسر عاشور محمد عبدالحميد22135



3518.51814.51024.518114167.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزارياسر محمد الغرباوى عبدالستار حسن22136

32.5171013.59.52318100.5198.55نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاريوسف سمير عبدالمنعم علي22137

39282015153019.5136.51895.5نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاريوسف صبحى سعد رمضان22138

351518.587.515.5181022085نظاميمحمد فتحى للتعليم االساسيبنى مزاريوسف فوزى فتحى عبدالحليم22139

372316.511112217115.5177.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراحالم احمد سعد محمد22140

31.51511.57.57.51510831885نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراسراء سعودى على عبدالعظيم22141

251510.57.57.5151075.51675نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراسراء عالء عيد محمد22142

3515167.5815.51293.51775نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراسراء على محمد شلقامى22143

3715167.57.5151093197.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراسماء احمد محمود احمد22144

38.52019.513112415.5117.5197.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراسماء عبدالعظيم حسن محمد22145

3515127.57.51510872075.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراسماء عالء عرفه احمد22146

422075واحد192.56.57.55.513نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراسماء عيد اسماعيل معتوق22147

301512.57.57.5151082.51765.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراسماء محمد راضى عبدالعال22148

39.5302014.51529.519.5138.5198.55.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراسماء محمود عبدهللا السيد22149

32.515157.57.5151087.5187.55.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراالء حشمت جمعه حيدر22150

3928.519.514.51529.519135.51985.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارامانى محمد سيد ابراهيم22151

3615.5157.57.5151091.5197.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارامل بهجات سميح محمد22152

47.5685نصف21.58.510.53.536.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارامل محمود محمود محمد22153

15.5647.54.512239.5147.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراميره رجب جمعه محمد22154

3319189.57.517141011785نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراميره عيد عبدالجواد ابراهيم22155

201510.57.57.5151070.5177.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراميره محمد فاروق محمد22156

2015137.57.5151073156.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارايه رضا سمير ابوزيد22157

34201812.512.525191161885نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارايه صبحى احمد اسماعيل22158

2015157.5916.51076.51375نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارايه قطب على سيد22159

34.515187.58.51612.5961775نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارحسناء ابراهيم مسلم اسلمان22160

157.5107.5411.52.546.51055نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارحسناء اشرف ابراهيم محمود22161

25.515.510.57.57.5151076.5197.56نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارحسناء عاطف ابراهيم ايوب22162

3575.55.5واحد11.55.557.54.512نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارحنان ابوالوفا ابراهيم عبدالناصر22163

421076واحد14877.54.512نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارحنان حجازى خيرى ابوغنيمه22164

22.515107.57.51510.573127.56نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارحنان رضا محمد حسن22165

34.51445واحد12.56.53.57.53.511نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارحنان محمد شحاته حسين22166

26.51510.57.57.51510771355نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارخلود محمد سيد على22167

2215127.57.5151074155.56نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارداليا بدوى دياب خضر22168

41.51476واحد136107.5411.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارداليا محمود شحاته ابراهيم22169

138.5107.55.5131054.5106.56نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاردعاء حسن عثمان سيد22170



39.5302015153020139.5187.56نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاردعاء محمد عبدالمغنى محمد22171

7.53.53.57.5411.51.527.51335نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاردنيا حسين كامل اسماعيل22172

35.526.51914.51529.519.51301996نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاردينا شريف سيد محمد22173

2015107.57.5151070105.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاررانيا على محمد عبدالحميد22174

واحد38156.5واحد14667.53.511نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاررجاء محمد رجب شاكر22175

14.56.567.54.5122.541.5136.56نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاررحاب احمد على سلمان22176

34.52017.512.51527.519.511918.576نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاررنا محسن كامل كامل22177

8154.57.5512.5242135.55.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاررندا محمد احمد محمد22178

201512.57.57.5151072.5135.56نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارريهام على احمد محمود22179

201513.57.57.5151073.5117.56نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارريهام محمد حسن سليمان22180

39302015153020139188.56نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارزينب عصام سعيد سيد مرسى22181

22.515109.57.5171074.51975نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارزينب ناصر عبدالمطلب مهني22182

2515107.57.5151075135.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارزينب واليد حلمى محمود22183

38.528.518.514152917.51321965نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارسلمى سلطان احمد ابراهيم22184

16.5657.54.5121049.51365نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارسمر محمد حبيب عبدالعظيم22185

2615107.57.5151278147.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارشاديه جمال نجدى ابراهيم22186

35.517.514.510.59.52016103.51785نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارشروق محمد سيد محمد22187

39.5302015153020139.5207.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارشهد عماد احمد محمود22188

2624179.510.520141011485نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارصابرين هشام حبيب عبدالعظيم22189

20.515107.57.5151070.5117.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارصفاء سعيد رمضان سعيد22190

32.515107.57.5151183.51858نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارصفاء محمد حسين على22191

134.557.5411.51.535.51355نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعبير عيد محمد سالم22192

8.51.521.597.55واحد5.52.53.57.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعبير محمد سعد سليم22193

261511.57.57.5151077.5158.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارفاتن اسالم حسين على22194

25151087.515.51277.51685نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارفاطمه احمد جابر محمد22195

8.5432.5116.55واحد10647.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارفاطمه عيد كامل عبدهللا22196

16.5767.52.510241.5107.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارفاطمه عيد مسلم سالمه22197

15547.5310.52.537365نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارفرحه احمد حسن سليمان22198

18.5647.5411.51.541.5146.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارقمر عنتر محمد على22199

20.51510.57.57.51510711585نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاركلثوم طلعت محمد ريدي22200

18.5647.53.511342.596.56نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارلقيه عبدالناصر شوقى عبدالحميد22201

2615107.57.5151076135.56.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارليلى محمد السيد محمد22202

25.515167.57.5151182.51856.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارليلى نصر نبيل محمد22203

32.519.5187.57.51514991975نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمروه ربيع محمود محمد22204

167.5107.5411.52.547.556.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمريم رضا ناصر اسلمان22205



2015107.57.515107067.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمريم صالح خميس على22206

32.515187.57.5151090.51655نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارملك سيد محمد محمد22207

201519.57.57.5151079.51685نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارملك محمد فوزى مهني22208

11.51.52.57.5310.532966.53نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمنال ياسر ابراهيم عبدالناصر22209

201515.57.57.5151075.5156.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمها خلف عبدالفتاح سيد22210

37.524.519.51111.522.5171211875نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمى عيد عبدالعظيم صالح22211

37.5202012.511.52415116.5167.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمى محمد على عبدهللا22212

3515198.57.51618103197.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارناديه ربيع احمد محمد22213

36.52719.51414.528.518129.51895نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارناديه محمد عبدالرحمن السيد22214

13.53.557.55.513104576.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارنانسى حماده السيد محمد22215

165.557.57.515546.567.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارنبيله عبدالرحمن اسماعيل زيدان22216

281510.57.57.5151078.52085نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارنبيله يسرى عثمان محمد22217

2015107.57.51510701095نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارندا حمزه حمزه حسن22218

27.5151797.516.510.586.51975نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارندا ربيع عيد ابراهيم22219

2015107.57.5151070207.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارندى حجازى سمير طلب22220

301517.57.57.51511.5891895نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارنعمه نبيل كامل لبيب22221

2215117.57.51512.575.5108.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارنهله سالمه شحاته عبدالعليم22222

13.52.5107.5411.51047.51875نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارنورا حسين على عبدالقادر22223

28.5674نصف7.57.52.57.5310.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارنورا عاطف محمد عبدالوهاب22224

24.515108.57.5161075.51685نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارنورهان ربيع حسن عبدالرحيم22225

35.5151111.51223.5151001185نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارنورهان شحاته محمد علي22226

2415107.57.5151074167.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارنورهان قاسم فتحى السيد22227

23.515107.57.5151073.5178.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارهاجر عبدهللا محمد حسن22228

125.5107.55.5131.542108.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارهاله محمد عنتر شحاته22229

14253نصف3.53.57واحد41.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارهبه حسين عبدالحميد محمد22230

38.527.519.51514.529.518.5133.5198.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارهمس محمد حسين حسين22231

3530171514.529.516127.52085نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارهناء اشرف محمد محمد22232

221163نصف9.52.5342.56.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارهويدا عاطف عنتر شحاته22233

21.545.57.57.5151.547.5177.54نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارورده عبدالرازق حلمى ابراهيم22234

3623.517.513142718.5122.5176.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاروالء عصام محمد شلقامى22235

22575نصف37.5411.5نصف6.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارياسمين احمد محمد ابوزيد22236

30.557.53.5واحد1332.57.53.511نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارياسمين حسن ثابت عطاالكريم22237

3065.54نصف8.554.57.5411.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارياسمين سعيد محمد على22238

2535.55صفر7.5411.5واحد10.52نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارابراهيم احمد حسن احمد22239

23.535.53صفر63.527.54.512نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارابراهيم حميد حسين سالمه22240



26.5474واحد55.5نصف12.54.53نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارابراهيم دسوقى خيرى ابوغنيمه22241

واحد2165صفر5.5227.5411.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارابوبكر احمد حجازى مهران22242

14.5252.5صفر32333.56.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراحمد حسن محمد ابوالعال22243

331510.57.57.5151487.51765نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراحمد خالد جمال على22244

26.515107.510.5181079.51785نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراحمد ربيع جابر محمد22245

22.515107.57.5151072.5168.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراحمد ربيع فاروق حسن22246

27.515107.51118.510811475نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراحمد رضا عثمان كامل22247

8447.5512.55.5341174نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراحمد سالم رشيد عوده22248

33151611112215101165.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراحمد سعيد احمد سلمان22249

18.52.5107.57.5151.547.51484نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراحمد ضاحى حسن عبدالرحيم22250

38885نصف9.56107.54.512نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراحمد عاطف عبدالرشيد علي22251

14.55.557.53.5114.540.5145.54نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراحمد عطا على حيدر22252

2015107.57.51515.575.51575نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراحمد مجدى محمود حسن22253

2015107.57.51510701085نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراحمد محمد احمد محمد22254

371816.58.511.52014105.5197.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراحمد محمد عبدهللا امين22255

211512.57.57.5151073.5127.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراحمد محمد على عبدالرازق22256

29116.54صفر8.54547.511.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراحمد محمد على عبدالسالم22257

2015107.57.5151070135.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراحمد محمود احمد ابوزيد22258

372718.515153011.51241485نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراسامه صالح راضى عثمان22259

155107.57.5151.546.51183نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراسامه ناصر عبدالعظيم محمد22260

2215107.58.5161073177.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراسالم احمد رجب شاكر22261

107.510.57.54.5123.543.5128.53نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراسالم جمال السيد محمد22262

2015107.57.51510701275نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراسالم حسين محمد حسن22263

2897.53.5صفر5.51.5107.53.511نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراسالم خليفه احمد عبدالقادر22264

89.5107.5512.52421084نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراسالم سعيد دياب احمد22265

21.515109.57.5171073.52085نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراسالم عبدالحميد حسن محمد22266

3822201414.528.519127.5208.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراسالم محمد محمد ذكى22267

13.56107.57.515448.5118.54نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراسالم وليد احمد محمد22268

3725.518.51514.529.518.51291585نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراسماعيل خالد انور عبدالعظيم22269

3829201514.529.520136.51995نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاراشرف باهى حسن عبدالحميد22270

33.51062نصف84107.53.511نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارايمن رمضان عبدالمنعم عبدالحميد22271

36.5117.53واحد84.5107.55.513نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاربشوى جميل كامل لبيب22272

2915139.57.5171084177.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارحازم زكريا صبرى محمد22273

48.5773.5واحد175.5107.57.515نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارحسن احمد قياتى محمد22274

25.5151088161076.5128.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارحسن حسن عثمان كامل22275



116.567.55.5132.539783.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارحسن حسين محمد حسن22276

3716.516.512132517.5112.51485نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارحسن راضى عثمان كامل22277

153.5107.529.5240107.53نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارحسن على سالم بيومى22278

611255واحد2015107.57.515نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارحسن محمد حسن محمد22279

251063صفر73.55.53.55.59نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارحسن ناصر محمد على22280

12.55107.57.5153.5461082نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارحسين محمد ابراهيم عبدالعال22281

2015107.5815.51070.5168.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارحلمى ناصر على اسماعيل22282

4095.52واحد14764.57.512نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارحماده محمد عيد عبدالعظيم22283

25572نصف665.5437نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارخالد مسلم سالمه سليمان22284

2015107.57.51510701365نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارراضى عاطف راضى عثمان22285

2015107.57.51510701055نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاررافت خالد كامل احمد22286

281511.57.57.5151079.51675نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاررامى شعبان احمد محمد22287

20.51511.57.57.5151072138.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارربيع محمود حمزه حسن22288

42.531.51195صفر132104نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاررضا حجازى مهران ابوزيد22289

1576.54صفر343.57.5صفر4.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارسالم وليد سالمه زكى22290

35.515.519.512.51426.5181152075نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارسعد محمد سعد كويس22291

15.56107.57.515349.5117.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارسعيد حسين محمد عبدالناصر22292

7.54.5107.53.511336117.53.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارسالمه احمد على عبدالقادر22293

36.51064صفر95107.5512.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارسيد سعودى محمد كامل22294

34.51073واحد94107.5310.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارشادى ابراهيم محمد ابراهيم22295

33.515.52014142819116167.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارشادى محمد سالم احمد22296

2015107.57.51510701486نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارشاكر محمود جمعه محمود22297

36.5117.55صفر113.5107.54.512نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارشعبان عبدالحميد سيد جالل22298

9.52107.52.5101.53327.54نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارصابر جمال محمود احمد22299

51.5156.54نصف235.5117.5411.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارضياء على حسن كامل22300

203647.511.53.544116.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعادل عالء كامل على22301

2041047.511.5449.51065نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعبدالجواد محمد عبدالجواد ابراهيم22302

2015107.57.51510701575نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعبدالرحمن شعبان محمد حسن22303

2415107.57.5151074167.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعبدالرحمن محمد سالمه سليمان22304

2015107.5916.51071.51765نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعبدالرحمن محمد عبدالجواد ابراهيم22305

37151614142819.5115.5207.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعبدالرحمن محمد عبدالهادى احمد22306

1351057.512.5444.51356نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعبدهللا راشد فايز موسي22307

2315107.5916.51074.51455نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعبدهللا صالح سليم سليمان22308

2115107.51219.51075.5187.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعبدهللا محمد كامل عبدهللا22309

2415107.51118.51077.5196.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعبدهللا محمود احمد ابوزيد22310



2415107.5916.51075.5187.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعزت محمد عبدالجواد ابراهيم22311

9227.57.5154321872.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعزمى على عزمى ابراهيم22312

35231612.514.52713.5114.51975.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعصام احمد زغلول احمد22313

2015107.57.5151070176.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعصام محمد اسلمان محمد22314

36181514.514.529171151775نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعالء اسامه احمد ابراهيم22315

2415107.5916.51075.51575نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعالء على ابراهيم امين22316

203104.57.5124.549.5147.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعالء محمد كمال جالل22317

9523.57.5113.530.5147.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعالء محمد معتمد عبدالرحمن22318

3222148.51422.510100.5187.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعلى احمد على محمد22319

393020141529201381975نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعلى اسامه حسين علي22320

331918121224161102076نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعلى رضا صالح عبدالجواد22321

8251.56.583.526.51765نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعلى سمير على عبدالسالم22322

204749.513.5549.51965.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعلى عاطف محمد محمود22323

11434.57.5124.534.51855.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعلى عيد محمد كامل22324

2615107.59.51710781075نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعلى فتحى على السيد22325

2015107.51219.51074.51655نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعلى محمد احمد سلمان22326

2815107.51219.51082.5187.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعلى محمد احمد محمود22327

38231413.51326.517.5119197.55.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعمرو خالد فاروق خليفه22328

واحد13253811536157نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارعيد سالم عيد سالمه22329

13663.57.511541156.52.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارفتحى محمد كمال جالل22330

2015107.58.5161071177.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارفيصل حشمت جمعه حيدر22331

واحد9233.54.583.525.5136.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارقاسم سيد فتحى السيد22332

2615107.57.5151076136.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاركمال ناصر مرعى كامل22333

3216188101814.598.51775نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمؤمن حمزه حمزه حسن22334

2215107.57.51510721375نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحسن خلف محمد شحاته22335

94102.57.5103.536.51075نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد احمد عبداالعاطى احمد22336

2015107.59.51710721675نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد احمد على احمد22337

3515138.51018.51394.51985نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد اشرف عبدالحكيم محمد22338

2915137.5916.51083.5186.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد حجازى احمد حسين22339

2015107.5916.51071.51375نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد حسن انور عبدالرحمن22340

2015117.5916.51072.5186.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد حسن محمود احمد22341

2015107.5916.51071.51855نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد حسين على حسين22342

133103.58.5125.543.5156.52.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد حسين على عبدالقادر22343

2021047.511.55.549166.51.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد حسين كامل محمد22344

383020151429171342075نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد ربيع مصطفى محمد22345



2415107.5916.51176.51765نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد رضا حسن اسلمان22346

2415105.59.5151074197.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد عبدالعال صابر مصطفى22347

2215107.58.5161073187.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد عثمان محمود عثمان22348

2015127.511.51910761275نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد عوض عبدالحميد محمد22349

3715157.51320.513100.51275نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد عيد عبدالرحمن اسماعيل22350

37221813.51528.520125.51875نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد عيد مسلم حسن22351

20547.510.518249146.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد فتحى كمال جالل22352

301075واحد9237.57.515نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد محمد محمود مرسى22353

2015127.58.51610731175نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد محمود حسانين اسماعيل22354

2015137.5916.51074.51175نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد محمود محمود عبدالرحمن22355

36231912.51325.516.5120187.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمود احمد عايد محمود22356

201510811191074107.55نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمود طه على حيدر22357

36.5181912.514.52718118.51575نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمود عالء سعد محمد22358

2115117.512.52010771175نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمود على محب محمد22359

2015107.5815.51070.51075نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمود محمود حسن محمد22360

24.515107.57.5151074.51075نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمختار حجازى كامل عثمان22361

26.5355صفر92339.512.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمصطفى على ثابت عطا الكريم22362

251072.5صفر10.52237.510.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمصطفى محمد حسن عبداللطيف22363

24151010.51222.51081.51275نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارناصر خالد احمد ابراهيم22364

2015107.5916.51071.51075نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارهشام ممدوح محمود محمد22365

36.5775واحد12.5427.59.517نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزاريوسف ناصر احمد محمود22366

31.527167.51118.514.5107.51675نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراروى اشرف محمد فتح الباب22367

352120910.519.512.51081575.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسراء احمد محمود ابراهيم22368

36.5172014142816.51181575.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسراء اهاب محمد مصطفى22369

33.5202011152615.51151055نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسراء جمعه حلمى نعاس22370

121137.51017.5245.51172نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسراء حموده ابراهيم احمد22371

2715108.5917.51079.5127.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسراء رضا محمد ابراهيم22372

3986.55واحد20343.57.511نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسراء رمضان محمد عبدالحفيظ22373

2915139.510.52012891375.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسراء محمود اسماعيل نسناوى22374

8543.57.5111.529.565.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسماء جمال عبدالمغنى شعبان22375

38292015153019.5136.51975نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسماء جمال مستور فاضل22376

39292013.51427.519134.5207.56.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسماء ربيع صالح عبداللطيف22377

372819.51114.525.517127187.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسماء محمد لطفى محمد22378

441575واحد20654.57.512نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسماء هانى سعيد السيد22379

35222012.514.52719.5123.5187.56.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراشرقت ابراهيم عبدالمجيد عبدالوهاب22380



4030201514.529.520139.5197.56.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراالء عاطف ابراهيم شحاته22381

32.523158.51220.513104167.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراالء محمد حسن محمد22382

31.515177.5916.51090157.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراالء محمد عبدالصمد حسن22383

24.515187.5815.51083117.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراالء هانى محمد عبدالعال22384

39.5282015153020137.5188.57.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارالشيماء محمد على عبدهللا22385

3316197.51118.515.51021875.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارامال ربيع حسين عبداللطيف22386

39221813.513.52718.5124.5196.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارامل محمد عبدالغنى محمد22387

23.515107.57.5151073.51175.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراميره خلف شحاته عبدالنعيم22388

39211914142819.5126.51675نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراميره ربيع مصطفى ابراهيم22389

37171610.58.51914.5103.51775نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراميره شرقاوى عبدهللا عبدالعظيم22390

3415178.57.5161294137.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراميره عزمى عبدالستار بدوي22391

واحد10.55347.511.51040117.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراميمه كامل حيدر عبدالجواد22392

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميشلقام االعداديةبنى مزارايمان احمد ابراهيم شحاته22393

واحد43127واحد20527.57.515نظاميشلقام االعداديةبنى مزارايمان جمال عبدهللا الصغير موسى22394

8.55107.5815.53421172.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارايمان محمد حسين محمود22395

38.52018910.519.517.5113.51575نظاميشلقام االعداديةبنى مزارايمان مصطفى عبداللطيف احمد22396

13634483.533.576.51.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارايناس عبدالجواد محمد السيد22397

31.515108.57.5161082.51175نظاميشلقام االعداديةبنى مزارايه ابوبكر حسين محمد22398

36.51515119201096.51585نظاميشلقام االعداديةبنى مزارايه خالد هنداوى على22399

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميشلقام االعداديةبنى مزارايه خلف عبدالونيس عبدالخالق22400

34.51519.511.511.52316.5108.52075نظاميشلقام االعداديةبنى مزارايه ربيع محمود محمد22401

402920141428201372075نظاميشلقام االعداديةبنى مزارايه شعبان عبدهللا عبداللطيف22402

39.52719.513.513.527191321875نظاميشلقام االعداديةبنى مزارايه فرج محمد عبدالمطلب22403

39151010.59.52012961775نظاميشلقام االعداديةبنى مزارايه محمد احمد عبداللطيف22404

301577.58.51610781875نظاميشلقام االعداديةبنى مزارايه محمد محمد اسماعيل22405

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميشلقام االعداديةبنى مزارايه محمود حامد موسى22406

3930201514.529.519137.51975نظاميشلقام االعداديةبنى مزاربركه اشرف محمد عبدالمطلب22407

26.5151011.51223.510851875نظاميشلقام االعداديةبنى مزاربسمه ماضى ابوالفتح عبدالنعيم22408

10.58107.51118.5249167.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارتيسير محمود مصطفى ابراهيم22409

36.52919.515153019.5134.51775نظاميشلقام االعداديةبنى مزارجهاد السيد احمد السيد22410

231265صفر362.547.511.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارجهاد صالح عبدالرحمن محمد22411

3927191513.528.519132.5177.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارحسناء اشرف عبدالغنى خلف22412

3728201513.528.519.51331675نظاميشلقام االعداديةبنى مزارحسناء رجب عبدهللا ابوالنور22413

37.52719.515142919132177.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارحسناء شعبان عبدالوهاب عبدالنعيم22414

3629201514.529.519133.5177.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارحسناء صالح رشدى عبدالحسيب22415



32151813112413.5102.51775.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارحسناء فتحى محمد على22416

24161010.51121.51081.51875نظاميشلقام االعداديةبنى مزارحسناء محمد عبدالحميد عبدالرحمن22417

2024101110211085177.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارحنان عدلى محمد عبدالقادر22418

20201011.51223.51083.5157.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارخلود حامد عطيه حميده22419

27.51517.513122515100207.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارداليا احمد عبدالعظيم امين22420

38.5162014.513.52819121.51985نظاميشلقام االعداديةبنى مزارداليا عاطف شحاته احمد22421

4030201514.529.520139.51887.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزاردعاء رجب محمد محمد22422

10437.57.515234127.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاردعاء محمد فتحى عبدالشافي22423

35.517121192013.5981675نظاميشلقام االعداديةبنى مزاردالل وحيد محمد محمد22424

42117.55واحد12.5947.5815.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزاردينا احمد محمد السيد22425

361719128.520.518110.52075نظاميشلقام االعداديةبنى مزاردينا عاطف شحاته احمد22426

382519151530161281975نظاميشلقام االعداديةبنى مزاررؤى يحيى عبدالحميد امين22427

2015107.59.5171072165.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاررانيا راضى عبدالحميد طه22428

37.52316.51312.525.510.51132075نظاميشلقام االعداديةبنى مزاررحاب صادق عزام طه22429

27.515137.5815.510811775نظاميشلقام االعداديةبنى مزاررحاب عبدهللا عبدالحميد عبدهللا22430

29.5151613.51427.512.5100.51975نظاميشلقام االعداديةبنى مزاررحاب محمد عبدهللا محمد22431

37.52819.51114.525.515125.5197.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاررحمه احمد حسن على22432

2415107.5916.51075.5207.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاررحمه جمال احمد طه22433

231475صفر3.562.53.57.511نظاميشلقام االعداديةبنى مزاررحمه حسين عبدالحميد حسين22434

32.515191213.525.516.5108.5197.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاررحمه راضى السيد حسين22435

2515107.510.51810782075نظاميشلقام االعداديةبنى مزاررحمه عادل عبدالرحمن عبدالعظيم22436

31.51575واحد8.5644812نظاميشلقام االعداديةبنى مزاررحمه عطيه بغدادى عبدالجواد22437

31151811132410981675نظاميشلقام االعداديةبنى مزاررحمه محمد راضى عبدالرحمن22438

2815127.58.51610811675نظاميشلقام االعداديةبنى مزاررحمه محمد شعبان خلف22439

30221912142612109166.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاررحمه محمد على عبداللطيف22440

2015107.57.5151070165.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاررحمه يسرى محمد احمد22441

351913.59.51221.514.5103.52075نظاميشلقام االعداديةبنى مزاررشا رمضان عبدالجيد محمد22442

35.53017.513.51427.517127.5207.56نظاميشلقام االعداديةبنى مزاررفيده محمد حسن محمد22443

36.52919.51414.528.519132.5177.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارروضه عوض احمد على22444

271616.512132515.5100187.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارروضه محمد ربيع فؤاد22445

2054.55813345.5127.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارريحاب عثمان عزات ابراهيم22446

30.51172.5واحد9.552.54.5812.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارزهره شريف جمال حسن22447

25.51511510.515.512791755نظاميشلقام االعداديةبنى مزارزهره عادل عبدالحسيب احمد22448

صفر28.5106صفر11.531.557.512.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارزهره عادل محمد على22449

241510.57.5815.510751875نظاميشلقام االعداديةبنى مزارزهره عبدهللا عبدالجيد عبدهللا22450



30107.55صفر5.57557.512.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارزيناهم احمد شلقامى جاد22451

40232014.514.529161281977.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارزينب عزمى شحاته عبدالمنعم22452

27.51510.511.57.51910821775نظاميشلقام االعداديةبنى مزارساره شعبان مصطفى شحاته22453

21.515107.5815.51072167.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارساره صالح على احمد22454

474.557.512.52301355نظاميشلقام االعداديةبنى مزارساره عبدالحميد موسى حميده22455

39302015153020139196.58.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارساره عبدالرؤف عبدالحميد عبدالعظيم22456

201510991810731365نظاميشلقام االعداديةبنى مزارساره محمد ربيع فؤاد22457

321514.511132413.5991766.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارساميه مجدى محمود عبدالفتاح22458

271513810.518.51083.5146.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارسجود محمد على على22459

2054.57.5916.53.549.51265نظاميشلقام االعداديةبنى مزارسها عبدالجواد احمد محمد22460

2015107.58.51610711165نظاميشلقام االعداديةبنى مزارشاهندا جمال محمد عبداللطيف22461

1253.57.58.516440.5106.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارشمعه عبدالمغنى مهدى عبدالجيد22462

241514.51111221085.51676.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارشهد احمد مقيدم حسن22463

393020151530201391979نظاميشلقام االعداديةبنى مزارشهد محمد حسين محمد22464

36282015153019.5133.5187.59نظاميشلقام االعداديةبنى مزارشهد ياسر فهيم عبدالرحمن22465

3015191112.523.518105.51878نظاميشلقام االعداديةبنى مزارشيماء خالد هالل مرعى22466

331516101020171011765نظاميشلقام االعداديةبنى مزارشيماء رضا محمد محمد22467

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميشلقام االعداديةبنى مزارشيماء رمضان خلف على22468

39302013.514.528201371975نظاميشلقام االعداديةبنى مزارشيماء عبدالفضيل امين محمد22469

20557.57.5154491255نظاميشلقام االعداديةبنى مزارشيماء عزت محمد احمد22470

206549.513.52.5471665نظاميشلقام االعداديةبنى مزارشيماء هانى سعيد السيد22471

2015107.58.51610711565نظاميشلقام االعداديةبنى مزارصابرين صفوت موسى محمد22472

40292012.512.52518.5132.5196.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارصفا احمد محمد على22473

2815129.513.5231391186.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارصفاء راضى محمد عبدالقادر22474

373020151530191361865نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعائشه رمضان عبدالجيد محمد22475

3518131013.523.512.5102126.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعبير عبداللطيف عبدالمنعم ابراهيم22476

2064.54.5812.53461052.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعزه رضا عبدالعليم عبدالوهاب22477

10253.57.5112301052نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعزه شريف محمد السيد22478

291512.58.59.51813.5881865نظاميشلقام االعداديةبنى مزارفاطمه راضى السيد بدوى22479

3115107.57.51511.582.51065نظاميشلقام االعداديةبنى مزارفاطمه سالم ناجى حماد22480

372217.511.512.52420120.51586نظاميشلقام االعداديةبنى مزارفاطمه شريف محمد حمدي22481

3015107.5916.511.583186.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارلبنه فضل هللا جويلى خليفه22482

38182014.513.528201241765نظاميشلقام االعداديةبنى مزارليلى خالد عثمان عبدالعظيم22483

351511.57.58.51613.5911365نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمرفت جابر جبر فهمي22484

2015107.5815.51070.51065نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمروه رشدى محمد امين22485



3215107.510.51814.589.51665نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمروه شريف محمود محمد22486

34201613.51427.516.5114197.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمروه محمد سعد حسن22487

2015108.510.5191074136.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمروه محمد محمود ابراهيم22488

25.51151.5واحد4.57.57.515واحد4نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمروه مسعد دسوقى احمد22489

3926201413.527.519131.5207.56نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمنار جمال عبدالعليم صالح22490

311512118.519.516.5941975نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمنال السيد معتمد السيد22491

2015107.57.5151070186.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمنال عيد عبدالعظيم عبدالسالم22492

3927201414.528.520134.52085نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمنه هللا محمد عبدهللا محمد22493

382719.514.514.52920133.51875نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمنه هللا محمود احمد خلف22494

3215159.51221.51396.5137.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمنه سمير صالح الدين ابراهيم22495

2315107.51118.51076.5146.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمنى احمد ابراهيم محمد22496

3115139.51221.51494.5195.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمى محمد صالح طه22497

2515127.58.51610781665نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمياده مصطفى ابراهيم محمد22498

3823171214.526.513.5118156.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمياده وائل صادق شحاته22499

34151913.513.52715.5110.51965نظاميشلقام االعداديةبنى مزارنجاه عبداللطيف محمد محمد22500

174107.57.5151.547.575.55.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارنجوى عبدهللا محمد السيد22501

3926191514.529.518.51322075نظاميشلقام االعداديةبنى مزارندى احمد محمد عبدالرحمن22502

45.566.55.5صفر1961055.510.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارندى حداد حماد حميده22503

39.5232014142818.5129188.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارندى رمضان خلف عبدالعظيم22504

332615.512.51426.514.5115.51385نظاميشلقام االعداديةبنى مزارندى رمضان عبدالسالم خلف22505

38242014.51529.518129.5177.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارندى سامى محمود محمد22506

3920.52013.511.52516.51211775نظاميشلقام االعداديةبنى مزارندى شعبان مظهر طه22507

33151611102113981475نظاميشلقام االعداديةبنى مزارندى عزت عدلى حيدر22508

372819.515153018.51331377نظاميشلقام االعداديةبنى مزارندى عمر محمد عبدالغني22509

2918.514.515132811.5101.51375نظاميشلقام االعداديةبنى مزارندى فاروق محمد احمد22510

39.53019.514.51529.520138.5177.56نظاميشلقام االعداديةبنى مزارندى فتحى حسين طه22511

2615107.57.51510761075نظاميشلقام االعداديةبنى مزارنزهه صالح عبدالستار عبدالرحمن22512

2315107.57.51510731055نظاميشلقام االعداديةبنى مزارنسمه ربيع حسن محمد22513

341517.512112310.51001675.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارنسمه محمود احمد احمد22514

2915117.57.5151080176.55.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارنعمه احمد سعيد احمدحسن22515

177.51057.512.52491052.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارنعمه صالح عبدالرحمن محمد22516

77.5104.559.51.535.5675نظاميشلقام االعداديةبنى مزارنعمه عبدالرحمن محمد سليمان22517

155.5107.57.5151.5471355نظاميشلقام االعداديةبنى مزارنعمه مدحت محمد مبروك22518

3616.51911.51223.516.5111.5166.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارنورا عبدالحميد عبدهللا محمود22519

2115107.58.51610721475.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارنوره لطفى السيد غانم22520



2515109112010801775نظاميشلقام االعداديةبنى مزارهاجر احمد صالح السيد22521

2015107.510.51810731675نظاميشلقام االعداديةبنى مزارهاجر احمد عبدالرحمن السيد22522

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميشلقام االعداديةبنى مزارهاجر احمد على محمد22523

3315131211.523.51094.5116.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارهاجر حلمى محمد احمد22524

2015107.57.51510701675نظاميشلقام االعداديةبنى مزارهاجر راضى عبدهللا على22525

2815111110.521.51085.51465.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارهاجر راضى محمد عبدالونيس22526

3215107.57.51510821275نظاميشلقام االعداديةبنى مزارهاجر ربيع محمد السيد22527

2715107.57.51510771775نظاميشلقام االعداديةبنى مزارهاجر شعبان رمضان عبدالجواد22528

2215107.57.51510721075نظاميشلقام االعداديةبنى مزارهاجر صالح محمد عبدالجواد22529

361519.511.59.52116.51081565نظاميشلقام االعداديةبنى مزارهاجر عبداللطيف احمد رجب22530

39241915142917.5128.51975نظاميشلقام االعداديةبنى مزارهاجر عبداللطيف عبدالحميد عبدهللا22531

2615137.57.51513821875.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارهاجر عمر احمد حسين22532

21.5151097.516.513761676نظاميشلقام االعداديةبنى مزارهاجر قياتى عيد حافظ22533

3417.5181512.527.517.5114.51775نظاميشلقام االعداديةبنى مزارهاجر مجدى محمد عبدهللا22534

341516.51081813.5971875نظاميشلقام االعداديةبنى مزارهاجر ناجى عبدالمجيد عبدالوهاب22535

1155.54.548.51040146.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارهبه لطفى جمعه محمد22536

271513.58.5816.511832075نظاميشلقام االعداديةبنى مزارهدير راضى محمد محمود22537

21151089.517.51073.51775نظاميشلقام االعداديةبنى مزارهدير صالح عبدهللا عطيه22538

154.5104.548.510481163.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارهدير فاروق صالح محمد22539

291515.58.57.5161085.5106.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارهناء خلف عبدهللا حسين22540

221515.597.516.512.581.5166.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارهند محمد جابر محمد22541

301511.59.51221.516942075نظاميشلقام االعداديةبنى مزاروالء عمار فولى محمد22542

201510.59.57.51713.576166.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاروالء محمد احمد عبدالوهاب22543

37252015142920131197.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاروالء معتمد شافعى كامل22544

39242015142919.5131.51976.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارياسمين راضى اسماعيل محمد22545

411375.5واحد98105.57.513نظاميشلقام االعداديةبنى مزارياسمين عادل راضى مهنى22546

201513.57.57.5151073.5117.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارابراهيم رمضان احمد محمد22547

3115147.57.5151085177.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارابراهيم محمد ابراهيم محمد22548

23.515167.57.5151079.5187.55.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارابرهيم صالح ابراهيم قطب22549

251511.57.5815.51077137.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارابو بكر طه احمد طه22550

3824.52014.51428.514.5125.51975نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد ابراهيم محمد السيد22551

37162011.51223.510106.5197.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد جاسر صالح على22552

201517.57.57.5151077.51485نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد حسن محمد السيد22553

2015147.57.51510741765.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد خالد عواد محمد22554

38.527.5201413.527.516129.51985.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد ربيع ابراهيم حموده22555



371517.597.516.510961565نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد ربيع فايز سيد22556

2015107.57.51510701485نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد رضا احمد عبدالعزيز22557

401153.5صفر147.51053.58.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد سعيد امر هللا22558

29.515189.51120.513961775نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد شريف على علي22559

20.51512.5981712.577.51485نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد صالح عبدالهادى ادهم22560

34.518.5201111.522.517112.51785.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد عادل راضى فهمى22561

47.51575صفر156.5117.57.515نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد عبداللطيف حجازى عبداللطيف22562

86.5105.549.52361075نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد عطاهللا محمد محمد22563

22.515107.57.5151072.51575نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد على محمد موسى22564

145.5107.5411.53.544.51685نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد على نجيب السيد22565

21.515117.57.5151072.5176.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد عيد محمود ابراهيم22566

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد فضل احمد سليمان22567

39133.55.5صفر126107.53.511نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد محمد احمد محمد ابراهيم22568

44127.55صفر109107.57.515نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد محمد احمد محمد على22569

21.515107.57.5151071.5168.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد محمد جمال احمد22570

261514108181083137.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد محمد خميس عثمان22571

20151087.515.51070.51455نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد محمد رجب حسن22572

2915177.5815.51389.51675نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد محمد على عبدالرحيم22573

3922.52014142819.5129177.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد محمد محمد عبدالباقى22574

20151087.515.51070.5105.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد محمود عبدالوهاب السيد22575

31.51518.59.57.51717991855نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد مخلوف محمد احمد22576

26.515108.57.5161077.51755نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد مدحت خلف حسن22577

27.51514129.521.51088137.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراحمد مطير ابراهيم ابوالليل22578

20151097.516.51071.51155نظاميشلقام االعداديةبنى مزارادهم محمد عبدهللا احمد22579

9.58.5107.57.5152.545.51165نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسامه خليفه محمد شحاته22580

5واحد4211واحد115107.57.515نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسامه صالح راضى عبدالحميد22581

372319.511122317.51201775.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسامه محمد خلف اسماعيل22582

3620.5181382119114.51775نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسالم حاتم عبدالسميع شحاته22583

201510117.518.51073.5147.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسالم ربيع عبدهللا الصغيرموسى22584

45.5147.55واحد184.5108412نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسالم رجب سالم حماد22585

2015118.57.51610721275نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسالم عاطف السيد محمد22586

3415.519.51411.525.516.51111875نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسالم محمد صالح محمد22587

38.5292015142919135.51655نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراسالم محمد محمد السيد22588

30.5123.55واحد675.57.53.511نظاميشلقام االعداديةبنى مزاراشرف خلف شلقامى فتح الباب22589

156.5107.5512.52.546.51165نظاميشلقام االعداديةبنى مزارامجد جمال محمد محمد22590



3821.52011.51526.5191251976نظاميشلقام االعداديةبنى مزارايوب خلف احمد حسن22591

3621.519.51214.526.519122.51776نظاميشلقام االعداديةبنى مزاربسام محمود احمد طه22592

251325صفر755.552.57.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزاربالل جمال سنوسى بغدادى22593

45.51175نصف16.55.510.557.512.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزاربالل رمضان فايز حسين22594

3520.5177.51118.5131041677نظاميشلقام االعداديةبنى مزاربالل عصمت محمود احمد22595

2015107.57.51510701475نظاميشلقام االعداديةبنى مزاربهاء خليفه محمد شحاته22596

38.51919.5141529181241675نظاميشلقام االعداديةبنى مزاربهاء مجدى عبدالعظيم محمد22597

382318.510.51525.519.5124.51875.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارحازم مصطفى محروس فؤاد22598

2015107.57.51510701075.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارحامد صافى حامد مصري22599

29.519.5107.51017.51086.51875نظاميشلقام االعداديةبنى مزارحامد عمار فولى محمد22600

38.5875نصف114107.55.513نظاميشلقام االعداديةبنى مزارحسام حسن عبدهللا الصغير22601

321473نصف9737.5512.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارحسام عادل فولى عبدالرحمن22602

25.5762.5نصف76.535.538.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارحسام عماد عبدالحميد محمد22603

27932صفر94.564.537.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارحسام قياتى شحاته عبداللطيف22604

108107.5512.5545.5975نظاميشلقام االعداديةبنى مزارحسام محمد على حسن22605

3524.51813.51326.5171211275نظاميشلقام االعداديةبنى مزارحسن سمير محمد محمد22606

17.51152نصف43.5243.57.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارخليل ابراهيم عبدالظاهر حماده22607

3726.52015153020133.51875نظاميشلقام االعداديةبنى مزارربيع راضى محمد محمد22608

115.5118.57.516346.51455نظاميشلقام االعداديةبنى مزاررضا رمضان بغدادى عبدالجواد22609

2018.5137.57.5151177.51765نظاميشلقام االعداديةبنى مزاررمضان ابراهيم على عبدالجواد22610

201510.57.5916.510721075نظاميشلقام االعداديةبنى مزاررومانى شنوده مريس ابراهيم22611

261515.5881611.5841475نظاميشلقام االعداديةبنى مزارسامح جمال محمد محفوظ22612

2015107.57.51510701075نظاميشلقام االعداديةبنى مزارسفيان احمد عبدالنبى على22613

311614.57.57.5151288.51365نظاميشلقام االعداديةبنى مزارشعبان مطير ابراهيم خليل22614

201510.57.57.5151070.51285نظاميشلقام االعداديةبنى مزارصبرى احمد رمضان محمود22615

403020151530201401868.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارصالح احمد محمد حسين22616

3122.519.51081816.5107.51765.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارضياء ياسر راضى فهمي22617

201514.57.57.5151074.51565نظاميشلقام االعداديةبنى مزارطاهر محمد محمود ابراهيم22618

2617157.57.51512851875نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعبدالرحمن ابراهيم محمد خلف22619

402619.512142620131.51865نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعبدالرحمن احمد عبدالحميد احمد22620

3423.51811.51223.5171161665نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعبدالرحمن احمد عبدالحميد محمد22621

402519.512.51426.5191301875نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعبدالرحمن احمد مصطفى عبدهللا22622

37232012.513.52614.5120.51675نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعبدالرحمن بهاء راضى قطب22623

201517.587.515.510781065نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعبدالرحمن جمال عبدالعال ابراهيم22624

39152011.57.51911.5104.51375نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعبدالرحمن رضا محمد ابراهيم22625



2015107.57.51510701165نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعبدالرحمن رمضان عبدالفتاح عويس22626

148.5107.55.513348.51255نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعبدالرحمن فتحى عبدالعظيم ابراهيم22627

3926.52014.514.52919.51341875نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعبدالرحمن محمود فؤاد محمود22628

2315.516.57.57.51510801455نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعبدالرحمن مرعى ناصر مرعي22629

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميشلقام االعداديةبنى مزارعبدالرحمن مصطفى شلقامى جاد22630

2015107.57.51510701255نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعبدالقادر عيد عبدالقادر عبدالسالم22631

291516.57.5815.510861175نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعبدهللا عمر عبدهللا ابوالنور22632

281517.5981712.5901875نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعبدهللا عمر عبدهللا اسماعيل22633

322019.57.5815.513.5100.51455نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعرفه عبدالمحسن محمود عبدالعظيم22634

واحد21.535نصف622.57.5310.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعالء رفعت عبدالجيد مبروك22635

301512.57.57.5151284.51475نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعالء صالح عبدالمعز محمد22636

2015107.57.51510701565نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعالء محمد محيى عبدالباقي22637

2015107.57.51510701165نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعالء نمر عزت فهمى22638

2015.511.57.5815.51072.51175نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعلى جمال احمد احمد22639

2115128.57.51610741175نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعلى عبدالوهاب صالح عبدالحفيظ22640

341519.59.51221.515.5105.51275نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعلى محمد حسين طه22641

صفر515547.511.53.54023نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعمر احمد صالح خضر22642

2818.51611112214.5991455نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعمر خيرى رمضان عبدالجواد22643

261515.51410.524.510911265نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعمر ربيع سعيد حافظ22644

واحد76.51057.512.523876نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعمر عبدالحميد محمد ابوالنور22645

201515.57.57.5151075.51055نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعمر على محمود كامل22646

401819.513.51326.519.5123.51575نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعمر محمد رمضان على22647

2015147.58.51610751055نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعمرو احمد فهيم عبدالرحمن22648

3829.52015153019.51371365نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعمرو خالد محمد عبدالرازق22649

3715.5201313.526.515.5114.51555نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعمرو خلف عبدهللا ابراهيم22650

3320.5191113.524.514.5111.51575نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعمرو ربيع ابراهيم حسن22651

2915127.511.51910851565نظاميشلقام االعداديةبنى مزارعمرو سيف عبدهللا محمد22652

2315107.59.51710751175نظاميشلقام االعداديةبنى مزاركريم خالد فولى محمد22653

123559145.539.51573نظاميشلقام االعداديةبنى مزاركريم شحاته احمد خلف22654

311612.57.510.51811.5891965نظاميشلقام االعداديةبنى مزاركريم محمد فكرى عبدالجيد22655

116.55.57.57.5153411565نظاميشلقام االعداديةبنى مزاركريم محمد محمد مهني22656

147.5107.55.513347.51552.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزاركمال محمد راضى سيد22657

3015107.57.51510801755نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمازن زغلول محمد مبروك22658

2115107.5815.51071.51875نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد ابراهيم محمود احمد22659

106.5107.55.513342.5136.53.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد احمد فريد السيد22660



20837.57.5152.548.51873.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد احمد محمد عبدالرازق22661

67.535.57.5131.5311752.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد االشهب محمد احمد22662

763.55.57.5131.5311852.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد جمال راجح عبدالفتاح22663

3726.519.514142815.5126.51975نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد جمعه محمد السيد22664

3415137.511.51911.592.51775نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد خالد محمد على22665

32151610112111951875نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد راضى محمد محمد22666

2615127.51017.51080.51975نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد رجب صابر برعى22667

1543.535.58.510411755نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد رجب عبدالحى محمد22668

2015107.59.51710721855نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد سمير عبدالحميد عبدالعظيم22669

332811.51213.525.514.5112.51988نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد صالح محمد حسن22670

2015107.57.51510701055نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد عادل خليفه فرج22671

2015107.5916.513.5751775نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد عادل عبداللطيف على22672

382420151530191312085نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد عاطف احمد منتصر22673

261515811.519.51085.5196.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد عبدالحميد محمود محمد22674

3522.51911.514.52612.51151865نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد عبداللطيف محمد محمد22675

2815188.59.51810891355نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد عصام رجب محمد22676

3817.5201114.525.5131141975نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد عماد على عبدالرحيم22677

3115187.58.51610901875نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد عمر عبدالوهاب عبداللطيف22678

392819.51514.529.517133197.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد عيد خلف عبدالبصير22679

28.5176.51.5صفر951.58513نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد عيد ذكى احمد22680

21.5165.52.5غ3912غ9.5غنظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد عيد عبدالحكيم شحاته22681

2015107.51118.51073.51075نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد فرج صالح توني22682

3726.51914.51428.5171281475نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد كمال عباس عبدالعال22683

401519.589.517.5101022076نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد كمال عبدالمنعم اسماعيل22684

2415157.59.51710811375نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد كمال محمد محمد22685

2015107.57.51510701555نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد محمد شحاته عبدالصمد22686

392119.514.51529.5201291955نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد محمود عبدهللا محمد22687

271515.5108.518.513.589.51475نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد محمود على على22688

3720.517.5121426191201775نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد محمود محمد احمد على22689

2815117.51320.512.5871775نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد محمود محمد احمد محمد22690

2615107.510.51810.579.51375نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمد محمود محمد عبدالقادر22691

20151088.516.51071.51355نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمود ابراهيم سعودى شلقامى22692

40302015153020140176.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمود احمد عبدهللا محمود22693

361515.59.59.5191095.51765نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمود احمد عطيه محمود22694

2515.5131212241087.51555نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمود حمدى محمود محمد22695



3725.518.513152818127207.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمود حموده محمد حموده22696

28151089.517.51080.52075نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمود رمضان عبدالفتاح عويس22697

311511.57.59.5171084.5147.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمود سمير محمد محمد22698

40151911142510109187.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمود عادل محمود علي22699

2015127.5815.51072.5167.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمود عبدالحميد رجب محمد22700

2616.514810181084.5187.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمود عبداللطيف ابراهيم احمد22701

22.51516.58.57.516108016.57.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمود عبدهللا صادق فاضل22702

361519.513142711.510911.57.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمود عماد محمد عبدالعظيم22703

2015177.57.5151077157.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمود عيد راضى مهنى22704

30.515191113.524.51099156.55نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمود محمود احمد طه22705

138.511.545.59.53.5461575نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمود مصطفى راضى محمد22706

332018.59101916.51071685نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمحمود يحيى ناجى شمس الدين22707

3415191314.527.519114.51765نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمدحت حسن محمود صابر22708

24.515158.51018.510831675نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمدحت صالح عوض صالح22709

33.524.519.512142619.51231775نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمصطفى احمد عبدالرحمن محمد22710

10.57.5117.5613.53.5461355نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمصطفى جمال عبدالعال ابراهيم22711

32.5152011.514.52619112.51775نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمصطفى خلف هللا محمد احمد22712

2015107.57.51510701365نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمصطفى صالح محمد امام22713

201516.57.58.5161077.51175نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمصطفى عبداللطيف محمد عبدالعظيم22714

22.51510.57.58.51610741175نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمصطفى على محيى ابراهيم22715

2015127.5815.51072.51075نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمصطفى عونى عبدالحسيب احمد22716

27151612.51325.51194.51475نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمصطفى كامل شافعى كامل22717

27.51511.5109.519.51083.51485نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمصطفى محمد خلف محمد22718

29.51515.59101910891375نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمصطفى محمد شلقامى حمدي22719

38.5302014.51529.5201381575نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمصطفى محمود حسن احمد22720

13711.558.513.53481472.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمطر صالح رمضان حسن22721

9.58.5107.57.5153461272نظاميشلقام االعداديةبنى مزارمنصور كمال محمد امين22722

201510.589.517.510731185نظاميشلقام االعداديةبنى مزارناجى السيد ناجى صالح22723

37.529.51914.51529.518133.51585نظاميشلقام االعداديةبنى مزارنادى صالح عبدالحفيظ ابراهيم22724

69.513.57.59.517349962نظاميشلقام االعداديةبنى مزارنصر مسعود عبدالحميد حسين22725

10.57.51048.512.52.5431271.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارياسر محروس السيد حسن22726

27.51611.57.51017.51082.51465نظاميشلقام االعداديةبنى مزارياسين فتحى عبدالسالم فؤاد22727

8.59104.58.513545.5971.5نظاميشلقام االعداديةبنى مزارياسين مسعود فايز حسين22728

2020.518.510.513.52411.594.51455نظاميشلقام االعداديةبنى مزاريوسف ابراهيم عبدهللا شعرواى22729

37.5302015153019.51371475نظاميشلقام االعداديةبنى مزاريوسف احمد رمضان احمد22730



2815.5138.51119.515.591.51465نظاميشلقام االعداديةبنى مزاريوسف حسين محمد محمد22731

2015107.57.5151070765نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد ابراهيم احمد عبدالرحمن22732

362119.515153019.51261775نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد ابوغنيمه محمد عبدالوهاب22733

30.5151714.51529.5161081875نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد السيد محمد ابراهيم22734

2015108.57.5161071975نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد بدير كمال حسن22735

7.515107.53.511346.51463نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد جابر صدقى محمد22736

20151087.515.51070.51365نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد جمال عبدالوهاب حسن22737

2015117.57.51510711265نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد حلمى ضيف هللا محمد22738

31.523.519.510122215.51121776نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد خليفه راحيل مهيدي22739

1261084.512.52.543865نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد رجب شهاب عبداللطيف22740

148.5117.55.5132.5491361.5نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد رضا بيومى محمد22741

29.515181211231095.51475نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد رضا ربيع احمد22742

2015118.57.51610721655نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد رضا محمد توفيق22743

201512.587.515.510731455نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد صالح محمد عبدالحميد22744

3215188.56.51510901375.5نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد عادل جابر جاب هللا22745

201514.587.515.510751475.5نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد عاشور محمود عبدالعظيم22746

107107.56.5143.544.51175نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد عبدالرحيم رضوان محمد22747

21.515127.57.5151073.51665نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد عبدالغنى ابوشوك عبدالغني22748

28.51514.512.51123.51091.51575نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد عمر محمد مصطفى22749

29.51616.58.58.51710891665نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد عمر محمود محمد22750

331816.58.57.5161093.51775نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد فولى طه جبريل22751

34.515.519.599181299.51375نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد قاسم عمار حسن22752

35.520.5201513.528.518.51231765نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد كمال كامل مرسي22753

22.5151987.515.510821575نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد محمد رشدى عبدالحميد22754

10.56107.5411.52401472نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراحمد ممتثل عنتر عابد22755

2015107.57.51510701175نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراسامه محمود صالح حسن22756

201515.587.515.510761675نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراسالم حسين شلقامى عبداللطيف22757

6.561053.58.52.533.51173نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراسالم ربيع محمد طاليع22758

201618.59.59.5191083.51575نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراسالم رضا على الشناوي22759

22.515158.5816.510791575نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراسالم سالم محمد عبدالعاطي22760

431261.5نصف515107.5512.5نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراسالم سالم محمود عبدالعظيم22761

231512.587.515.510761585نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراسالم صالح عبدهللا محمد22762

20151487.515.51074.51675نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراسالم عيد سعد علي22763

201512.57.57.5151072.51275نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراسالم فولى خليل عبدالعظيم22764

10.56117.5613.52431365نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراسالم مساعد رمضان ابراهيم22765



20201614.512.52713961775نظاميساقوال االعداديةبنى مزاراسماعيل جالل اسماعيل محمد22766

32.518.5201514.529.514.51151778نظاميساقوال االعداديةبنى مزارايمن رضا محمد علي22767

2115191582310881675نظاميساقوال االعداديةبنى مزارجيد عادل محمود عبدالعظيم22768

33.521.51913.511.525131121575نظاميساقوال االعداديةبنى مزارحامد محمود محمد ذكي22769

2320.519.510.5818.51596.51575نظاميساقوال االعداديةبنى مزارحسام ربيع شوكت رجب22770

201513.58.57.5161074.51065نظاميساقوال االعداديةبنى مزارحسام سامى جمعه حافظ22771

28.51516.512132514.599.51575نظاميساقوال االعداديةبنى مزارحسام عثمان عبدالهادى عبدالكريم22772

35.523.517.515132815.51201775نظاميساقوال االعداديةبنى مزارحسام محمد فوزى عبدالنعيم22773

201515.57.57.5151075.51465نظاميساقوال االعداديةبنى مزارحسام محمود عبدالحميد احمد22774

30.515181211.523.511981765نظاميساقوال االعداديةبنى مزارحسام محمود محمد كامل22775

35212013.51427.518121.51575نظاميساقوال االعداديةبنى مزارحسام مصطفى محمدى احمد22776

44.51472واحد106.5118.57.516نظاميساقوال االعداديةبنى مزارحسن زغلول صديق محمد22777

20152010.5818.51083.51675نظاميساقوال االعداديةبنى مزارحسين صالح حسين محمد22778

2015167.57.51510761265نظاميساقوال االعداديةبنى مزارحسين عيد حسين علي22779

21.5151587.515.510771365نظاميساقوال االعداديةبنى مزارحلمى مرزوق كمال مرزوق22780

2015177.57.51510771155نظاميساقوال االعداديةبنى مزارخالد عيد جمال مرزوق22781

2215179.57.51710811765نظاميساقوال االعداديةبنى مزارربيع رمضان عباس سيف22782

23.516.517.57.57.5151082.51675نظاميساقوال االعداديةبنى مزاررضا حسين عبدالمعبود علي22783

2016.517.5981710811365نظاميساقوال االعداديةبنى مزاررضا محمد سالم راسخ22784

2015157.57.51510751465نظاميساقوال االعداديةبنى مزاررمضان على محمد ابرهيم22785

201516.57.57.5151076.51765نظاميساقوال االعداديةبنى مزارسعيد احمد محمد محمد22786

201516.57.58.5161077.51465نظاميساقوال االعداديةبنى مزارسالمه فتحى انور عبدالمجيد22787

201513.587.515.510741265نظاميساقوال االعداديةبنى مزارشادى محمد صدقى توفيق22788

201517.57.57.5151077.51475نظاميساقوال االعداديةبنى مزارصالح رمضان محمد صالح22789

23.5151787.515.510811555نظاميساقوال االعداديةبنى مزارصالح عثمان صالح علي22790

2015157.5815.51075.51275نظاميساقوال االعداديةبنى مزارصالح ابراهيم مراد عبدالعليم22791

241517.57.57.5151081.51585نظاميساقوال االعداديةبنى مزارصالح خلف مرعى عبداللطيف22792

21.51514.57.57.51510761575نظاميساقوال االعداديةبنى مزارصالح ربيع عباس سيف22793

2015117.57.51510711085نظاميساقوال االعداديةبنى مزارطارق محمد زكى احمد22794

201515.57.59.5171077.51275نظاميساقوال االعداديةبنى مزارعبدالجواد محمد صدقى عبدالجواد22795

35.5232014152920127.51775نظاميساقوال االعداديةبنى مزارعبدالحميد محمد يوسف عبدالتعيم22796

20151810.51323.510.5871475نظاميساقوال االعداديةبنى مزارعبدالرحمن ازهرى احمد عبدالعظيم22797

2015187.57.51510781175نظاميساقوال االعداديةبنى مزارعبدالرحمن عيد عبدالجيد محمد22798

3627.51910142416.51231575نظاميساقوال االعداديةبنى مزارعبدالرحمن محمد عبدالرحمن عثمان22799

32171891221121001675نظاميساقوال االعداديةبنى مزارعبدالرحمن محمد فهمى محمد22800



3619.519.5912.521.517.51141675نظاميساقوال االعداديةبنى مزارعبدالرحمن ياسر معوض زيادي22801

2015197.57.51510791975نظاميساقوال االعداديةبنى مزارعبدالكريم عبدهللا على عبدالكريم22802

2015107.57.51510701975نظاميساقوال االعداديةبنى مزارعبدهللا احمد ابوسمره محمد22803

32.51573صفر117.55.553.58.5نظاميساقوال االعداديةبنى مزارعبدهللا حسن عبدالبارى عبدالحميد22804

2015107.57.51510701455نظاميساقوال االعداديةبنى مزارعصام شعبان رمضان حافظ22805

11.59.56.555.510.55431373نظاميساقوال االعداديةبنى مزارعالء خليل عبدالعزيز محمود22806

271373صفر4.57.56549نظاميساقوال االعداديةبنى مزارعلى عبدا لوهاب السيد عبداللطيف22807

201511.57.57.5151071.51775نظاميساقوال االعداديةبنى مزارعلى محمد على مهني22808

29.51513.57.57.51510.583.52075نظاميساقوال االعداديةبنى مزارعلى محمود محمد يونس22809

2015127.57.5151072136.53.5نظاميساقوال االعداديةبنى مزارعمرو محمود محمد حسن22810

واحد33.5125نصف87.51043.57.5نظاميساقوال االعداديةبنى مزارفارس جمعه حلبى احمد22811

12.59.51055.510.53.546167.51.5نظاميساقوال االعداديةبنى مزارفارس راضى مفتاح محمد22812

126.5107.57.5153.547125.52نظاميساقوال االعداديةبنى مزارفهيم شلقامى فهيم عبدالعزيز22813

127.510.555.510.54.545166.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزاركريم بدوى رجب محمد22814

7.56105492.5351173نظاميساقوال االعداديةبنى مزاركريم محمد سيد احمد22815

351513.57.5815.51089196.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزاركريم محمد فتحى صالح22816

11.5810.57.5512.53.546157.51.5نظاميساقوال االعداديةبنى مزاركمال عبدالباسط كمال حسان22817

10.52107.5310.58411153نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحسن نجاح صالح اسماعيل22818

39282015153020137187.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد ابوغنيمه محمد عبدالوهاب22819

201510.57.57.5151070.51275نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد احمد ابو الفتح معني22820

2015177.5815.51178.5177.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد احمد ابوشوك عبدالغني22821

20151587.515.51176.5147.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد احمد عبدالعظيم احمد22822

24.515177.58.51615.588187.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد احمد مجاهد عيسوي22823

2015167.57.5151177177.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد جمال على عبدالكريم22824

201514.57.57.5151175.51385نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد جمال كامل علي22825

2015107.57.5151070137.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد حسنى كامل عبدالوهاب22826

2015147.57.5151074117.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد خالد جمال مرزوق22827

2015147.57.5151074115.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد خلف عبدالحميد عبدالعظيم22828

201515.57.57.5151075.51475نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد خلف فؤاد مرزوق22829

واحد6.564.57.54.5121039127نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد راضى غانم حسن22830

2015127.57.5151072157.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد ربيع ابو بكر علي22831

2015187.57.5151583177.55.5نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد رجب احمد قطب22832

30152011.58.52013.598.5117.56نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد رضا ابوالسعود ابوطالب22833

201516.57.57.5151076.51675نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد رضا محمد دسوقي22834

26.516167.510.5181591.5157.55.5نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد رضا محمد زكي22835



31.52318.598.517.514.5105176.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد رضا محمد علي22836

13.58117.54.512448.5116.52.5نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد سعيد نجيب محمد22837

32.515167.57.5151391.5177.56.5نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد شحات كامل فهمي22838

231517.57.57.51512.583167.55.5نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد شعبان رجب محمد22839

331919.51314.527.520119186.56.5نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد شعبان عبدالمحسن محمد22840

32.520.5198.58.51716105187.57نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد صالح عبداللطيف لطفي22841

201514.57.57.5151276.5147.57نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد طه شلقامى عبداللطيف22842

341516.57.57.5151797.5147.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد عادل عبدالمحسن محمد22843

105.5113.57.5111047.5126.52.5نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد عادل على حجازي22844

22.515147.58.51616.584186.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد عبدالعظيم محمد عبدالحميد22845

351514.57.58.5161797.5187.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد عبدالمنعم على حسن22846

351517.51013.523.518.5109.5187.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد عالء الدين محمد زكى22847

3318.5199.51221.5191111985نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد عمر محمود محمد22848

251516.57.57.51516.588167.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد عيد احمد امين22849

23.515147.57.51516.584157.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد عيد محمد احمد22850

3215177.57.51515.594.5167.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد فتحى محمد علي22851

201512.57.57.51512.575167.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد كامل نايل حسين22852

2015147.5815.51680.5177.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد محمود فاروق تهامي22853

3815.51710.510.52117108.5197.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد مصطفى عبدالمنعم قاسم22854

201510.57.57.5151070.5177.55.5نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد ناجح محمد احمد22855

2015117.57.5151071167.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد ناصر فؤاد عبدالمجيد22856

231510.57.57.5151073.5157.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد نويشى محمد حسن22857

35.517.5187.59.5171199177.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد يحى ابوالفتح عبدالعظيم22858

15211.5437237.5127.53نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمد يحى حسين عيسي22859

2015107.57.5151070177.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمود احمد دسوقى علي22860

2015117.5916.51072.5197.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمود جالل شربينى حسين22861

7.55.511.57.54.5121046.5177.53.5نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمود سالم جابر محمد22862

2015107.57.5151676146.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمود طه هالل صديق22863

321518.57.58.51617.599167.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمود عبدالرحمن عبدالحميد عبدالعظيم22864

25127.52نصف4.55.5257.512.5نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمود على محمد سليمان22865

2015137.57.5151174147.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمود محمد ابراهيم عبدالعليم22866

32.515.51812.57.52018.5104.5187.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمود محمد على الشناوي22867

2015157.59.5171077147.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمود نادى عيسى محمود22868

3120.518.51114.525.515.5111157.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمحمود نجدى احمد محمد22869

35.51818.51013.523.518113.5167.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمسامح محمود حمزه ابراهيم22870



2215107.513.5211381117.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمصطفى احمد نصر رسمي22871

2015107.512.5201075147.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمصطفى عادل محمود عبدالعظيم22872

201512.57.5815.51073157.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمصطفى عزالدين جالل احمد22873

2015107.57.5151070117.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمصطفى على مغربى حسين22874

201511.510.57.5181074.5147.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمصطفى ناصر صالح عبدالكريم22875

20151087.515.51070.5137.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمعتمد عاطف معتمد حسن22876

28.51511.57.51017.51284.5167.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمعجب محمد احمد مصطفى22877

201512.587.515.51073137.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمنصور نافع احمد علي22878

31.518.5159.58.51813.596.5167.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارمهند ربيع خيرى احمد22879

108107.57.5153.546.5107.52.5نظاميساقوال االعداديةبنى مزارنادر سعيد محمد فريد22880

2015107.57.5151070137.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارنادر صالح حميده عبدالسالم22881

2015107.57.5151070107.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارنزيه نصر يحى السيد22882

351517.58.58.51711.596167.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزارهشام احمد السيد عيسى22883

221515.589.517.512.582.5167.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزاروائل على كامل عبدالنعيم22884

3217.51811.51223.515.5106.5167.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزاروائل ياسر ابوشوك عبدالغني22885

31.515.51411.51122.51194.5167.55نظاميساقوال االعداديةبنى مزاروليد ابوغنيمه عيد احمد22886

39.5302014.51529.5201391878نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاراروى عربى انور خليل22887

2015107.58.51610711875نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاراسراء جمال حسين محمد22888

372016.51214.526.517.5117.5197.55.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاراسراء خلف دياب عبدالعليم22889

37.526.518.51514.529.518.5130.5186.56.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاراسراء سعد ابوبكر علي22890

3517.513.51012.522.514.5103167.55نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاراسراء محمود على زكي22891

37.5292014.51529.519.5135.51975.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاراسراء مساعد جبريل فرج22892

322619.51414.528.519.5125.51976نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاراسماء خالد وفقى محمد22893

2815127.57.51510801675نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاراسماء محمد صالح حسن22894

واحد23105واحد443.57.5310.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاراشواق ابراهيم العسيوى محمد22895

261515.57.51017.511.585.51375.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاراكرام سالمه عوض سالمه22896

39.529.5191514.529.519.51371976.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاراالء محمد فهمى محمد22897

36301913.514.52818131197.55.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارالزهراء ابراهيم فهمى عطيه22898

32.515117.57.51515.589197.55نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارامال السيد فايز رمضان22899

39.524.5181514.529.519.5131157.55نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارامال عبدالعزيز عبدالوهاب امين22900

3815147.57.51510921675نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارامل حسين محمد عيسى22901

3317127.51219.51091.51876نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارامل عادل عبدالظاهر كامل22902

33.529.518.513.51427.517.5126.5205.56.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارامنيه راضى عبدالرازق عبدالرازق22903

34.521137.57.5151093.52076.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارامنيه شعبان ابوالعيد علي22904

41.51275صفر131535.5510.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارامنيه صادق زغلول صادق22905



46.51475واحد11.51547.57.515نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارامنيه على مؤمن احمد22906

35.5151212.511.52412.5991976نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارامنيه نجاح محمود محمد22907

24.515107.57.5151074.51765نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاراميره عادل عامر حسن22908

38.5252014.51529.519132206.57نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاراميره فرج سالم عبدالحميد22909

33126.55.5نصف9152.5336نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاراميره فوزى صدقى عبدالجواد22910

36.5135.55نصف8155448نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاراميره محمد حسان علي22911

38.521191414.528.5101172086نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارامينه سالم محمد عبدالعظيم22912

23.515137.513.5211082.52076.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارامينه صابر مجاهد محمد22913

29.515107.57.5151079.51865نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارامينه مخيمر سعد عبدهللا22914

30.51611109.519.510872075نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارايمان حسن عبدالبارى عبدالمجيد22915

46156.55واحد11.515104.548.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارايمان حسين ابوالسعود صالح22916

34.51275.5صفر8.51552.53.56نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارايمان سعد فرج خليفه22917

251510.57.57.5151075.51775.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارايمان صالح يونس توفيق22918

39.529.519.514.51529.518.5136.52075.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارايمان عبدهللا الجارحى حسن22919

16.51145صفر81.5246واحدنظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارايمان قاسم فتحى صالح22920

40282014.51529.515.51332076نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارايه احمد السيد ابراهيم22921

2015107.57.5151070156.57نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارايه رمضان مهدى حسن22922

38.517.52013.514.52817121177.58نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارايه صالح فتحى احمد22923

27.515107.57.5151077.5207.55.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارايه عثمان مصطفى ابراهيم22924

2515107.57.51510751476نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارايه عماد صفطى صابر22925

20.515107.57.5151070.5196.55نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارايه محمد محمود مراد22926

45.51375واحد12.51510437نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاربركه عتريس عزيز صادق22927

23.5135.55صفر538واحد5.59نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاربسمه فتحى محمد احمد22928

3415109.57.5171086196.55.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاربسمه محمد عبدالحميد محمد22929

13.515457.512.51.546.51665نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارجمالت سالم عبدالعظيم السيد22930

403019.51412.526.5201361675نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارجهاد عيد شحاته احمد22931

32.5201889171097.51975نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارجيهاد شعبان عبدالمنعم احمد22932

2015107.57.51510701565.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارحبيبه ابراهيم احمد عبدالغني22933

371916.511.57.51910.51021675.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارحسناء جمال حسين محمد22934

44.51576.5نصف17.515344.58.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارحسناء محمد راجح حسين22935

38.525.5151211.523.517119.51775نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارحسناء يحى محمد عبدالوهاب22936

40302015153020140196.59نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارخلود حسين جميل محمد22937

251145صفر3.547.5نصف215نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارخلود خلف هللا رمضان خلف22938

36.5151197.516.51089166.56نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارخلود ياسر صابر عبدالعظيم22939

38.51075واحد11152.54.54.59نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارداليا جمال يونس السيد22940



221714.57.57.5151078.51465نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارداليا خالد على حموده22941

34.52119.5137.520.514109.51877نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاردعاء حسن سعد مراد22942

2017107.57.5151072126.56نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاردعاء محمود عيد احمد22943

21.51611.57.57.51510741275نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاردعاء ناجح محمد عبدالعظيم22944

38.5127.55صفر9155.54.54.59نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاررانيا خلف كمال السيد22945

43.51465نصف16155.53.536.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاررحاب احمد عماد احمد22946

38.5135.55نصف10.515237.510.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاررحمه حميده احمد نجيب22947

47.51265.5واحد20153.5538نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاررحمه سامى خليل حسين22948

39292015153019.5137.51965نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاررحمه سامى فهمى محمد22949

6.55واحد27.5واحد2.5نصف6.515.522نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاررحمه عبدالسالم حميده عبدالسالم22950

2416107.57.51510751475نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاررحمه عبدالعزيز خليل عبدالعظيم22951

3520108.59.51810.593.51876.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاررحمه على مسعود عدلي22952

3325.516.510102013.5108.5196.57نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاررحمه محمود السيد حسين22953

26.5166.57واحد152.54.537.5نصفنظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاررحمه ممدوح ابوسمره محمد22954

2819.511.5107.517.51086.51877نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاررحمه نبيل جالل احمد22955

363019.51514.529.520135206.58نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاررضوه ايمن نجيب عبدالوهاب22956

372818.514.51125.519128196.56نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاررنا احمد عبدالرحمن عثمان22957

24.5171297.516.51080196.56.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاررنا مصطفى محمود عبدالجواد22958

292516.513.57.52111.51031866نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاررهف ربيع خيرى احمد22959

3625.518.51513.528.520128.5186.56.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارروفيدا احمد بهجت رياض22960

2017107.57.5151072196.55نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارريهام خالد محمدالهبيل علي22961

281814.57.57.5151085.51877.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارريهام رضا فاروق محمد22962

26.52317.511.510.52215104156.56.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارزكرى محمد حافظ عبدالغني22963

201511.59.57.5171073.5185.55.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارسلوى خلف خلف سعد22964

2015107.57.5151070116.55نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارسماح منصور فوزى توفيق22965

321915119.520.51096.51876نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارسنيه سالمه جابر محمد22966

2020107.57.5151075176.55.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارسهام محمد جمعه احمد22967

201811.587.515.51075175.56نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارسهام هريره زايد السيد22968

11161053.58.5348.51466نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارسهيله مسعود كامل عبدالوهاب22969

815.545.57.513242.51166نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارسوزان حميده رمزى عبداللطيف22970

362314.58.57.51611.5101186.58نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارشاهندا عاطف عويس عبدالوهاب22971

9.51655.53.592.5421275.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارشريهان شعبان فاروق عبدالنعيم22972

121555.57.513348146.55نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارشريهان فرج جمعه علي22973

91522.53.5623485.55.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارشهد جبر زغلول جبر22974

201510127.519.51478.5196.55نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارشهد جمام عبدالواحد حسن22975



2115107.57.5151172166.58نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارشهد عبدالناصر حفنى ابراهيم22976

3724.5191311.524.5201251867.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارشهد محمد ابوبكر علي22977

2015107.57.51510701465نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارشيرين نادى احمد شحاته22978

20.515107.57.51511.5721767.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارشيماء رمضان شحاته محمد22979

8.5153.57.53.51110.548.5165.57.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارشيماء صالح حسان محمد22980

2015107.57.51510701167.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارشيماء عنتر محمد عثمان22981

2815107.57.51510.578.51666.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارصابرين سعودى يونس توفيق22982

111555.549.5545.51265نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارعائشه محمد كمال محمد22983

20151087.515.51070.51576نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارعايشه احمد خلف طايع22984

11.51537.5411.54.545.5157.55.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارعال رضى احمد السيد22985

2017.51087.515.51073965نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارعلياء انور عباس مرسى22986

20151097.516.51071.51465نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارعلياء بنى على عبداللطيف22987

1.51634.548.53321265نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارفاطمه رضا فريد محمود22988

2516.510.59.57.51714831565نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارفاطمه صالح محمد عبدالحميد22989

3320.51412.5820.516104176.56.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارفاطمه عبدالسالم مجاهد عيسوي22990

36.5221912.51426.520124206.59.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارفاطمه عبدالعظيم حسن السيد22991

2015107.57.51510701256.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارفاطمه عيد سيف احمد22992

20171210.57.5181077176.56.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارفاطمه مجدى عمرى عيد22993

51577.5411.55.5441277.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارفرحه سعد كمال عبدالوهاب22994

14.5152.553.58.55.5461155.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارمديحه خليل عبدالعزيز محمود22995

2015107.57.5151070126.56نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارمرفت ربيع عبدالعاطى احمد22996

7.5155.53472371565نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارمرفت سعيد حسن امين22997

6.515331.54.52311165نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارمروه عبدالباسط حمزه ابراهيم22998

23.516107.57.5151074.51575.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارمريم عالء على مراد22999

7152.53362.533115.55نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارملك خلف عبدالحميد عبدالعظيم23000

7.51533.51.551.532145.55نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارملك سعد مهدى عبدهللا23001

43136.55نصف17153.5347نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارملك صالح ابراهيم دسوقي23002

38.51275.5واحد8.51553.55.59نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارمنه بكرى فؤاد عبدالحافظ23003

2015107.57.51510701476نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارمنه محمد عسران مهدي23004

36.52618.512.513.52616.5123.5166.56.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارمها محمد عبدالفتاح احمد23005

32.51518.51012.522.517105.5166.57.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارمى سعيد عبدهللا عبدالحميد23006

2015107.58.5161071146.56.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارمى طه شلقامى عبداللطيف23007

37137.55واحد6.515347.511.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارمياده شعبان عبدالجواد عبدالعزيز23008

2815107.57.5151179177.56نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارميار مهدى سعد طلب23009

3521188.510.51912.5105.5187.56نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارنجاه دياب نجدى صالح23010



2015107.57.51510701175نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارنجالء سمير عبدالحميد ابوالليل23011

10.51553.57.5111.543145.55نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارنجوى سعد كمال عبدالوهاب23012

2015107.57.5151070147.55نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارنجوى شعبان ابراهيم عقل23013

382618.51010.520.5151182089نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارندا عماد كامل عبدهللا23014

37261810.51323.516.5121186.59نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارندا عبدالعزيز نجيب عبدالوهاب23015

14.5154.54.548.51.5441366نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارندى محمد حفنى ابراهيم23016

21.515107.57.5151071.51266نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارنفوسه خميس السيد عبدالجواد23017

2015137.57.51510731556نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارنفين امين شالبى امين23018

3315171010.520.51095.51975نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارنورهان السيد عبدهللا عبدالوهاب23019

2015107.57.51510701655نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارنورهان حامد حسين حسين23020

27.5151287151079.51766نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارنورهان زغلول رمضان عبدالغني23021

27.51513.5107.517.51083.51775.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارنورهان صالح عباس علي23022

34.518.51310.51121.51198.51768.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارنورهان محمد فاضل علي23023

34.51615.511.51223.518.51081878نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارهاجر احمد شوكت عابد23024

31.51715.59.51221.516101.5166.58.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارهاجر فتحى محمد عبدالعظيم23025

2015107.57.51510701376نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارهاجر ممدوح سعيد عبدالحميد23026

3417.5107.57.5151086.51876.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارهاله ربيع السيد عبدالجواد23027

301514.59.57.5171086.5166.56.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارهدير رجب جمال كمال23028

2515147.57.51510791777نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارهناء عيد عبدالمعبود على23029

2415.5149.57.5171080.51975.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارهناء ياسر صالح حيدر23030

30.518.516.598.517.510931576نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارورده محمود سعد مراد23031

20.515107.57.5151070.51655.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاروالء جمال محمد عبدالنعيم23032

36.52518.514.51529.518127.51477.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاروالء رمضان فرحات احمد23033

221616.5108181082.52078نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارياسمين بدوى سالم راشح23034

251514981710811465.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارياسمين حسن يحى عبدالوهاب23035

2815.514.57.57.51510831775.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارياسمين محمد حميده عبدالسالم23036

14.5155.544.58.51.545125.55نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزارياسمين محمد فرحات احمد23037

2015107.57.51510701465.5نظاميساقوال للتعليم االساسىبنى مزاريسرا رجب محمد دكرورى23038

2015.5107.57.5151171.51455.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاراحالم عثمان ربيع عبدالجواد23039

31.5151487.515.51086176.55نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارارزاق رضا سعد السيد23040

23.516.5107.57.51510751865.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاراروى حجازى على محمد23041

222311.511.51223.510901776.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارارويده معوض عبدالستار عبدالغنى23042

403020151530201401887.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاراسراء حامد ابوالليل ابراهيم23043

403020151530201401886.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاراسراء رجب كمال ابراهيم23044

39302015153020139187.56.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاراسراء محمد حداد محمد23045



37.5302015153019.51371666.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاراسراء محمود مصطفى همام23046

2015107.57.51510701475نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاراسماء ابوبكر عبدالمجيد عبدالحليم23047

20.515.5107.5916.51375.51376نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاراسماء رمضان رشدى عبدالوهاب23048

351512.588161593.51886نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاراسماء عادل انور جاد23049

403020151530201401885.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاراسماء محمود محمد عبدهللا23050

39281713.514.528191311575.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاراالء سيد عبدالرحمن عبدالعليم23051

2015107.57.51511711575نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارالشيماء ربيع كامل عبدالمحسن23052

2015107.57.51513731575.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارامانى عطا مخيمر محمد23053

33.51911.510112113.598.51866.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارامنه حلمى شحاته عبدالفتاح23054

2017107.57.51510.572.51566.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارامنه محمود محمد سالم23055

38.5302015153020138.51986.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاراميره عبدالوهاب حسن على23056

2015107.57.51510701375.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاراميره عيد حيدر عباس23057

2217.5107.57.5151377.51475نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاراميمه محمود شعبان نورالدين23058

23.520149.58.51812.5881586نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارانجى عبدالفتاح شحاته عبدالعزيز23059

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارانهار رجب محمد عمار23060

21.515167.57.51514.5821885نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارانوار احمد عابد احمد23061

2116.5107.57.5151375.51386نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارايات خضر ابوغنيمه فهيم23062

2016.5107.57.5151172.51586نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارايات عاطف احمد عبدهللا23063

3528.52012142618127.51886نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارايمان احمد رمضان عثمان23064

261516991813.588.51785.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارايمان احمد محمد احمد23065

33.520171213.525.5161121585.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارايمان عادل احمد عثمان23066

2015107.57.5151070147.56نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارايه حامد محمد عثمان23067

2816.51711.59.52115.5981886نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارايه رضا نور الدين ابراهيم23068

2015107.57.51512.572.51385.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاربسمه صالح رجا محمد23069

32.518.51687.515.514.5971986نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاربسمه صالح سليمان محمد23070

28.516.5161111.522.51699.5187.56نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارتيسير عبدالناصر الهم عبدالمحسن23071

201512.57.57.5151274.51585نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارجهاد سالم محمد ابراهيم23072

2015.5107.57.51510.5711485.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارجهاد ماجد مرسى احمد23073

20151187.515.51071.51486نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارجينا سمير حنا شهاد23074

201510107.517.51072.51585.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارحبيبه السيد غريانى حسن23075

373019.514.513.52819.51341785.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارحبيبه ممدوح احمد عبدالباقى23076

2016.5107.57.5151071.5177.56نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارحسناء انور عمران على23077

26151287.515.51280.5177.56نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارحسناء ماهر حمدى عبدهللا23078

2015107.57.51510701385.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارحميده عصام صفوت عبدالرحمن23079

2015.5117.57.5151071.51585.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارخديجه مصطفى عبدالحميد محمد23080



28.516147.57.5151285.5167.56نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارداليا مسعود حسيب محمد23081

23.515147.57.5151279.5117.57نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاردعاء شعبان محمد على23082

2215.5157.57.5151077.5177.55.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاردعاء عبدالفضيل نحاس عبدالفضيل23083

29.515.5167.57.51512.588.51876نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاردينا رمضان اسماعيل محمد23084

2218.5147.510.5181082.51586نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاردينا كامل عزت محمد23085

3625.5167.511.51916.5113177.56نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارراندا رضا محمد رشدى23086

1215102.535.51.5441256نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاررجاء هانى جمعه محمد23087

33.518.5177.57.51513971986.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاررحاب شعبان محمد عبدالعليم23088

342319.59.51322.5201191887نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاررحاب محمد سعد عبدالسالم23089

2018127.57.51510751685.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاررحمه جمعه محمد جمال23090

32.521187.512.52017108.51786.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاررحمه سعودى يحيى محمد23091

2018107.57.51510731786نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاررزقه عامر فرج احمد23092

2015107.57.51510701585.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاررشا محمد منازع عبدالمجيد23093

3722.51613152817.51211976نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارروضه سمير محمد عبدهللا23094

23.515107.57.5151073.51775.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارزهراء فرحات لملوم فؤاد23095

2015107.58.51610711576نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارزوزو صالح محمد محمد23096

23.515107.57.5151073.51476.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارزينب جمعه حسن عبدالواحد23097

2216.5107.57.5151073.51576.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارزينب خلف محمد محمد23098

26.515108.57.5161077.51575.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارزينب على محمد على23099

2215107.57.51510721675نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارزينب فولى انور محمد23100

491573صفر18.5811.56511نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارزينب محمود محمد سالم23101

2315167.57.51510791697.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارزينه سليمان محمد منصور23102

261518.588.516.510861878نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارساره جمعه ابراهيم جبريل23103

201516.587.515.510771795نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارساره ربيع لطفى جمال23104

251518991810861895نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارساره على جبر احمد23105

3015188.57.51610891695نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارساره محمد شحاته عبدالمنعم23106

402920151530201391895نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارساره محمد عبدالفتاح محمد23107

49.51765نصف23.56104.559.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارساره محمود عيد صادق23108

45.51885واحد1491254.59.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارساره مرزوق ادهم امين23109

40292014.51529.519.51381795نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارسعاد هالل عيد محمد23110

301512.57.58.5161083.51795نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارسمر جمال محمد عثمان23111

146105.549.51.5411465نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارسميحه يسرى مصطفى عبدالجيد23112

2015127.57.51510721695نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارشاهنده زين عبدالعال محمد23113

1461087.515.5247.5158.53.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارشربات عبدالناصر على على23114

40302015153019.5139.5188.56نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارشروق عصام جمال عبدالعظيم23115



312819111526141182094نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارشهد شاذلى محمد عبدالعزيز23116

23.51512.59.5817.51078.51495نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارشهد شعبان محمد كمال23117

50.5107.55صفر15.56116.511.518نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارشهد محمد محمد ابوزيد23118

42.51393واحد13.57132.55.58نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارشيماء جاد محمود احمد23119

10.51510.547.511.5249.51193نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارشيماء حماده محمد بنى23120

2015127.57.51510721595نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارشيماء عامر معتمد قاسم23121

21.51510.57.58.51610731695نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارشيماء عبدالجواد عبدالحفيظ زيدان23122

201510.57.57.5151070.51795نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارشيماء عبدالرازق حلمى ابراهيم23123

23151410.57.51810801593.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارشيماء عبدالوهاب عبدالوهاب مقيدم23124

36252014.514.52919.5129.51695نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارشيماء محمد احمد عبدهللا23125

37.526201214.526.5191291595نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارشيماء محمد عبدالعزيز طلب23126

15.591057.512.52.549.51573نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارصابرين محمد ابوغنيمه فهيم23127

37.52719.51314.527.519.5131188.55نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارعبير محمود احمد عبدالعظيم23128

25.515117.57.5151076.51695نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارعبير محمود عثمان على23129

251516.57.512.5201086.5158.55نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارعال سيد خليل امين23130

301517981710891985نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارعلياء جمال رمضان فؤاد23131

201511.57.57.5151071.51383نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارعلياء شعبان عبدالغنى رضوان23132

2015117.57.51510711695نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارغاده طلعت محمد محمد23133

32.515177.510.51810.5931695نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارغنيه محمد هاشم احمد23134

2515137.51017.51080.51695نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارفاتن فولى منازع عبدالمجيد23135

201512.57.51017.510751395نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارفاطمه ابوبكر السيد احمد23136

30.51714.59.59.51912.593.5157.55نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارفاطمه رشدى عبدالعليم محمد23137

331911.51011211094.51785نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارفاطمه رمضان حسن على23138

331515.51111.522.5109668.55نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارفاطمه رمضان كامل رياض23139

37.519181413.527.5201221695نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارفاطمه شعبان حسين احمد23140

30151411.510.5221192168.55نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارفاطمه عبدالناصر كمال كامل23141

42.51485واحد10.58105813نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارفاطمه عالء عبدالعاطى زكى23142

2015107.51017.511.574138.55نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارفاطمه مرتضى محمد عبدالعزيز23143

351512.59.57.5171089.5138.55نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارليلى عبدالفتاح شحاته عبدالعزيز23144

25.515127.57.5151077.5167.55نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارمؤمنه محمود رمضان فؤاد23145

37.5231412.51325.5171171685نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارمارينا مجدى حنا شهات23146

4028201414.528.518.51351895نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارمرفت اشرف سعد امير23147

21151197.516.51073.51365نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارمروه فالح ابوالعزايم فؤاد23148

331512.511.5920.510911485نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارمريم حسين سعد عبدالحفيظ23149

39.529201514.529.5201381255نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارمريم صالح شحاته محمد23150



37.52517.515122719.5126.5116.55نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارمريم محمد عباس حسن23151

37.529.519.513.51326.520133167.55نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارمريم منصور محمد احمد23152

403020151530201402095نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارمها محمود عزت احمد23153

26.5151397.516.51687146.55نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارمهرائيل عادل لمعى ابراهيم23154

31.515138.57.5161186.51895نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارمياده ابراهيم حسين محمد23155

34281811.514.52619.5125.51895نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارمياده رجب احمد نجدى23156

2015107.57.51510701075نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارمياده رضا محمد منصور23157

362219.514.513.52820125.5188.55.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنانسى هندى حينى ذكى23158

148105.5611.5447.51792.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارناهد على محمود عبدالغنى23159

3115137.57.51512861895نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنجالء عبدالقادر احمد قطب23160

36261914.51428.519128.51595نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنجوى جمال محمد رشدى23161

29.515107.57.5151079.51695نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارندى رشدى فاروق قاسم23162

2015107.57.51510701285نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارندى فراج رمضان مصطفى23163

352514.514.51428.517.5120.51895نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنرمين رجب حسين محمود23164

201512.5117.518.513.579.51795نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنرمين محمد بكر محمد23165

34.5161710102015102.51895نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنسمه سيد كامل حسن23166

35271913.514.52817.5126.51895نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنسمه فرج كمال سليم23167

2015117.57.51510711495نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنشوى خالد ابوالعمران عثمان23168

27.51510.57.57.51511791795نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنعمه بهجت راضى محمد23169

2015117.57.51510711695نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنعمه شعبان جمعه عبدهللا23170

12.57102.546.510461693نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنعمه شعبان عبدالحميد عبدالحليم23171

37.52116.5111122141111895نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارننسى اشرف خليفه احمد23172

26151910.5818.512.5911495.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنها جمال بديع توفيق23173

22151688.516.51079.51585نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنورا احمد محمد عبدهللا23174

2015107.57.51510701865نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنورا رمضان عبدالعزيز حسن23175

2815107.57.51510781985نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنورا على السيد محمد23176

116104.52.574381593نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنورهان ابراهيم وردانى ابراهيم23177

23.51511.57.57.5151075188.55نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنورهان احمد ربيع محمد23178

38.5241911.513.52519125.52095نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنورهان احمد فهمى الحداد كامل23179

24.51510.57.59.51712791995نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنورهان بدرى حسن كامل23180

39.5302015153020139.51785نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنورهان بكر صالح عبدالموجود23181

402920151530201391785نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنورهان رضا رشدى محمود23182

39.5272015153020136.5198.56نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنورهان رضا محمد عبدالجواد23183

39.5302015153019.51391795نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنورهان محمد مصطفى النحاس23184

5.571025.57.52.532.51175نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارنورهان مساعد ثابت محمد23185



37.5152014.51428.5201211795نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارهاجر رمضان عطا فؤاد23186

20.515167.57.51511.5781395نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارهاجر محمود محمد عثمان23187

34.517201012.522.5171111796نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارهاجر مفرح حيدر طه23188

36.529181314.527.516.5127.51795نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارهاله محمد كامل عبدالمجيد23189

6.53401595نصف13.57106نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارهبه جميل فتحى على23190

35.5282014.51529.519.5132.51795.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارهدير رجب حسين محمود23191

37.5212015153020128.5178.55نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارهدير صالح ضاحى رياض23192

38.5282014152919.5135188.55.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارهدير محمد رضى كامل عبدالوهاب23193

231513.57.5815.51077156.55نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارواصفه يحى رجب عبدالفضيل23194

4029.52015153020139.51996.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاروفاء سمير محمد السيد23195

40282014.51529.520137.51995.5نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاروفاء سيد مندى محمود23196

3120141112.523.514102.51995نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارياسمين اشرف جمعه رياض23197

30.51512.511.51122.51494.51995نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارياسمين سعد احمد عيد23198

2015198.5917.51081.51895نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزارياسمين وائل محمد عبدالرحمن23199

201512.510.57.5181176.5178.55نظاميالثوره للتعليم االساسىبنى مزاريوستينا سمير حنا شهاد23200

129.510.56.5511.5245.51254.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارابراهيم جمال محمد هليل23201

49105.5510.5235.51253نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارابراهيم حسن ابراهيم طلب23202

20151088.516.51071.5955نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارابراهيم حسن عبدالمؤمن ابراهيم23203

35.52718.515153018.5129.51965نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارابراهيم عبدهللا ابراهيم عبدهللا23204

201512971610731265نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراحمد ابراهيم احمد ابراهيم23205

201511.57.57.5151071.5975نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراحمد ربيع عيد محمد23206

2015108.58.51710721255نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراحمد ربيع مرتضى عيد حسن23207

2115107.57.51510711565نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراحمد رجب ابوجبل عبدالكريم23208

331252صفر7.59.565.54.510نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراحمد رمضان عبدالفتاح احمد23209

201610.57.57.5151071.51255نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراحمد سيد احمد عبدالجواد23210

292317.515153017.51171855نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراحمد سيد عبدالوهاب عبدالجواد23211

3329.51915153017.51292085.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراحمد عاطف فضل هللا على23212

31231613.51528.516.51151775نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراحمد عبدالعليم اسماعيل عبدالعليم23213

27.518.5147.5815.51590.51555.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراحمد عدلى ابوزيد حسين23214

33.519.514.512.513.52616109.51655نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراحمد فراج على عبدالوهاب23215

6156.55712342.5963نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراحمد محمد احمد مصطفى23216

27151411.56.51813871655نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراحمد محمد عبدالمجيد عبدالحميد23217

2015127.57.51510721355نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراحمد محمود احمد فاروق23218

6.515105.55.5112.5451153.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراحمد وليد نصر احمد23219

715107.55.5134491353نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراحمد يوسف رضا صادق23220



371362صفر177.5255.510.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارادهم فوزى محمد محمد23221

42.51561.5صفر10151034.57.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراسامه محمد شحاته عبدالفتاح23222

26.522119.5918.510881855.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراسالم شعبان ابراهيم على23223

201610971614761875نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراسالم عبدالرحمن مصلوح كامل23224

غغصفر0غصفرغغغغغنظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراسالم على محمد صالح23225

30181712.511.52417.5106.51865نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراسالم محمود خيرى عبداللطيف23226

32.5953.5واحد7.595.55.549.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاراسماعيل صالح اسماعيل محمد23227

11.51564.54.591.5431863نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارالسيد جمام السيد عويس23228

6.58.55.53.536.51.528.51372.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارالسيد شعبان سيد محمد23229

36302015153019.5135.51975نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارالسيد محمد عويس السيد23230

501663.5نصف12.515106612نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاربسام رضا رمضان عبدالحليم23231

241372.5صفر49.5334.57.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاربسام عبدالعزيز عبدالحكيم احمد23232

37.5177.54نصف1294.565.511.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاربالل حمدى كمال سليم23233

25.515107.510.5181078.51775نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاربالل على ناجى محمد23234

201510691510701575نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارحازم سيد الدمرداش حسن23235

25.515117.57.5151076.51975نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارحازم سيد صالح عبدالرحيم23236

واحد29195صفر10.593.52.53.56نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارحازم على احمد عبدالفتاح23237

371077.5نصف127.54.56.5612.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارحسام عماد الدين محمود عبدالعليم23238

4صفر2111صفر8.54224.56.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارحسن عبدالرحمن سلطان محمد23239

37302015153020137197.55نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارحسين حسنى بيومى عبدالرحمن23240

2087.52صفر347واحد39نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارحسين عبدالرحمن سلطان محمد23241

22.52014.511152613961565نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارحسين على حسين محمود23242

8.5156.556.511.51.5431275نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارحلمى رجب حلمى محمد23243

24772صفر78.5233.56.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارحماده مصطفى عيد على23244

36.51281.5نصف11865.55.511نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارحمزه محمد رجا محمد23245

2015107.57.51510701385نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارخالد سنوسى مبروك االنقط23246

17.51362.5صفر44.58.5واحد2.55.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارخالد محمد جمعه عبدالغنى23247

9153.56.5713.51.542.51283.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاررامى رضا رمضان عبدالحليم23248

33.545.51.5صفر11.582.565.511.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارربيع رمضان مصطفى عبدالحليم23249

2015107.57.5151070685نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاررجب حلمى عبدالصالحين محمد23250

401385واحد10.51535.5510.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاررضا حسين اسماعيل احمد23251

5.574.55.5611.51.5301253.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاررضا عباس هلباوى عباس23252

10.59566.512.51.538.51263.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاررضا محمد رشدى امين23253

10.595.585131.539.51452.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاررضا مفتاح راغب عبدالعزيز23254

55.5135.53صفر18.515105.56.512نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاررضا نصر عبدالقادر شعبان23255



39.5952نصف8.5156.5459نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاررمضان عيد احمد حداد23256

34964نصف88566.512.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاررمضان محمد محمد ابو زيد23257

27.5653.5نصف784.53.547.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارزياد محمد مهدى حسان23258

33.51352.5صفر9.5855.55.511نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارسالم احمد سالم محمد23259

241162.5صفر5.55.543.55.59نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارسالمه رمضان صالح محمد23260

22755واحد4.562.53.54.58نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارسالمه محروس سالمه عبدالغفار23261

281075واحد4.56565.511.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارسيد نادى عبدالعليم ميهوب23262

251519.51211.523.514971485.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارشادى فرج هللا قياتى صابر23263

28965نصف47.53.566.512.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارشعبان عبدالنبى عبدالفتاح ابوبكر23264

34.51065نصف10.56.54.56.5612.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارصالح عنتر عيد عبدالمقصود23265

18.5553.5صفر452.54.52.57نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارصديق صالح صديق سعودي23266

26.585.53.5صفر66.53.564.510.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارصفوت حسين صفوت علي23267

25.515101011211081.51675نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارصالح محمد صالح محمد23268

29.5982واحد4.583.56.5612.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارطه حسن محمد حسن23269

201062صفر4.553.53.53.57نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدالتواب سيد عبدالتواب محمد23270

251512.578151077.5975نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدالحميد عالء عبدالحميد على23271

241510128.520.51079.51575نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن اسامه ابراهيم هاشم23272

21952.5صفر4.57252.57.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن حنفى محمود طه23273

251063نصف472.55.55.511نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن خيرى سعد عبدالسالم23274

301515117.518.51088.51665نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن سيد محمد احمد23275

25.51514.510.5818.51083.51765نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن غالب حداد حسن23276

391275نصف8.57105.57.513نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن فادى حنفى الهم23277

311275نصف5855.5712.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن فتحى رجب طلب23278

34.51275صفر10.585.54.5610.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن محمد شلقامى ابراهيم23279

201510881610711365نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن نصيب حسين نحاس23280

2015127.59.5171074865نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن وفقى محمد ابوالفتح23281

221513.510122210.583985نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدالعظيم طارق جمال عبدالعظيم23282

33.515.51812.51527.519.51141384نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدالغنى احمد عبدالغنى عبدالغنى23283

26.51061.5صفر875.5336نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدالفتاح محمد جالل عثمان23284

20.515119.55.5151071.51475نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدهللا السيد رمضان عبدهللا23285

21.5151397.516.510761475نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدهللا خضر ابوغنيمه فهيم23286

20151087.515.51070.51465نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدهللا رضا نجاح ابراهيم23287

2015107.57.51510701355نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدهللا مفرح فرج احمد23288

7.58106511339.51351.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدالمؤمن عمر عبدالمجيد عبدالحليم23289

201510.57.58.5161071.51275نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعبدالمنعم رجب محمد احمد23290



311511.58.51321.511.590.51365نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعالء عيد جمعه عباس23291

2015107.57.5151070126.55نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعالء محسن صديق عبدالحليم23292

36.5201914.51529.517122156.55نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعلى اشرف رشدى محمود23293

2015107.57.5151070765نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعلى محمود حامد محمد23294

77107.5714.53.542136.53.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعمر عبدالغنى عطا عبدالحى23295

201514891710761074نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعمرو محمود عبدربه حماده23296

391819.515153020126.51756نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعمرو هالل حيدر عبدالرحمن23297

2015107.57.51510701255نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعيد ابراهيم عيد عثمان23298

2015107.57.51510701255نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعيد محمد احمد عبدهللا23299

9.573.555.510.51.5321262نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارعيد محمد عيد عبدالعظيم23300

421163واحد11.51547.5310.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارفهد صالح محمد محمد23301

2015107.57.51510701685نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارقاسم صادق سالمه عبدالغفار23302

8.565.57.54.5121.533.51583نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاركريم بهجت بيومى عبدالرحمن23303

2015107.57.51510701676.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاركريم رضا صالح عثمان23304

20151097.516.51071.51586نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاركريم صالح نحاس عبدالفضيل23305

21.515117.57.5151072.51586نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاركريم ممدوح عاطف عبدالعليم23306

2015107.57.51510701585.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاركيرلس وجيه لمعى ابراهيم23307

24.51386.5صفر6.55.554.537.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمؤمن جمال مفتاح صديق23308

1966.52.5صفر5.55431.54.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد ابراهيم عبدالقادر عبدالجيد23309

10.59105.57.5131.5441675نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد احمد حسن عبدالغني23310

361585واحد9.58755.510.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد احمد خلف رشاد23311

24.515127.57.5151076.51685نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد اسالم عبدالرحمن محمد23312

2515127.57.51510771885نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد تقى احمد ابوالليل23313

2015107.57.51510701985.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد جمعه كامل عبدالوهاب23314

46.51885نصف111557.57.515نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد حجازى على احمد23315

33.51385نصف107.5447.511.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد حسن احمد مصطفى23316

7.53.527.57.5151.529.51065نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد حواس محمد البكرى23317

22.515108.57.5161073.51586.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد خالد توفيق عثمان23318

2015107.57.51510701585نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد ربيع حداد احمد23319

33125.55.5نصف71553.525.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد رجب ابوالعمران عثمان23320

24.51175.5نصف6.57.543.52.56نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد رجب محمد ابوالفتح23321

21.5755صفر4.56.5433.56.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد رزق كامل عبدالمحسن23322

3218.51212.51325.516.5104.51776نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد رضا شوقى محمد23323

815.545.55.511240.51386نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد رضا فاروق محمود23324

30.51076.5واحد69437.510.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد رمضان عيد العظيم محمد23325



2017.5107.57.5151072.5137.56نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد سيد ادريس محمود23326

33.51286صفر915432.55.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد سيد شعبان نور الدين23327

3415.51811.514.52614.5108177.55.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد شعبان محمد عبدالرحمن23328

1866.55صفر2.5552.535.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد شعبان منصور عبدالحفيظ23329

119555.510.51.537137.55.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد صالح فتح هللا عبدالحميد23330

1115633.56.51.540157.56نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد عاطف مصطفى محمد23331

2617.5105.511.5171080.5177.55.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد عبدالفتاح ابراهيم عبدالجيد23332

32.5117.57.5نصف5.515542.56.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد عثمان صالح عثمان23333

29.5135.56نصف8953.53.57نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد على فضل هللا احمد23334

19106.56نصف2.584224نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد على محمد محمد23335

2315107.57.51510731667نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد عيد فولى احمد23336

3321.51712.51527.515.5114.5187.56نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد محروس بيومى عبدالرجمن23337

2015107.57.5151070126.56نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد محروس عبدالموجود محمد23338

29.515107.57.5151079.5157.55.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد محمد خطاب كامل23339

24106.55.5صفر6.55.54538نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد محمد يسين عبدالتواب23340

281076صفر68.5454.59.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد محمود حسيب محمد23341

26151010.55.5161077127.55.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد محمود عزات محمد23342

2015107.57.5151070157.55.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد مختار جمعه حسن23343

137.575.53.592.539106.55.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد مصطفى زكى عبدالعزيز23344

33151397.516.51087.51676نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد هانى محمد سليم23345

3687.55.5واحد12.55.548.54.513نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد وليد سالمه على23346

3117.51210.51020.510911476نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمد ياسر احمد على23347

33151310.5515.51086.51175.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمود ابراهيم دسوفى ابراهيم23348

29.5191097.516.510851576.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمود ابراهيم رجب عبدالعظيم23349

20151087.515.51070.597.57نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمود احمد محمد صالح23350

97.5731.54.51.529.5156.56نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمود حسن على عبدالغني23351

221065صفر6.54443.57.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمود حمدى جمال احمد23352

361675نصف615653.58.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمود شعبان سليمان عرابى23353

35.524.5178.5816.514107.51877نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمود صالح اسماعيل احمد23354

7.51564481046.51276.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمود عارف محمد عبدالغني23355

31.51365.5واحد8837.5411.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمود عبدالعظيم على احمد23356

26.51514129.521.51087177.56نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمود عبدهللا جمال عويس23357

2016.5148.58.5171077.5137.56نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمود عثمان عبدالقادر عثمان23358

37.528.51915153019134177.57نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمود محمد السيد ابوطالب23359

2015107.57.5151070157.56نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمحمود محمد توفيق محمد23360



31211613.513.52712107187.56نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمدحت بدرى قياتى ابراهيم23361

20151410.5919.51078.5177.55.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمصطفى انور على عبدالعزيز23362

10.59107.57.5152.547127.55نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمصطفى جمعه عبدالمجيد عبدالرحيم23363

2015107.57.5151070117.55نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمصطفى محروس جمال عبداللطيف23364

157103.57.511346126.55.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمصطفى محمد نادى عبدالمعطى23365

32.5201712.514.52715.5112147.55.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمصطفى مفرح راضى محمد23366

32.519157.51219.514.5100.51476.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمعاذ هالل شوقى محمد23367

34.519.5168122010100167.57نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارمقار عادل شهات ابراهيم23368

31117.56.5نصف107.563.53.57نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارهارون عبدالنعيم عبدالموجود محمد23369

26.51166.5صفر106.54336نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارهشام ابراهيم محمد على23370

31.5151597.516.51088187.55.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارهشام خالد لطفى محمدين23371

2115127.57.51510731275.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزارهشام رجب حسن على23372

2015127.57.51510721375.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاريحيى حجازى ابراهيم عبدالشافى23373

14101044.58.5345.51075.5نظامياعطو االعدادية بنينبنى مزاريوسف مصطفى اسماعيل احمد23374

20151087.515.51070.5196.56.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارابراهيم محمد عبدالمنعم صابر23375

44.51577.5نصف12.51557.5411.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارابراهيم مصطفى عبدالوهاب محمد23376

37.52119.514.51428.517123.51877.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد ابراهيم ابوبكر محمد23377

22.515107.57.5151072.51777.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد اشرف السيد اسماعيل23378

33.51277.5نصف1285448نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد رجب ابوغنيمه شحاته23379

2015107.57.51510701177.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد رشيدى فاروق محمد23380

2015107.57.51510701177.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد رضا سعد بدوى23381

2515101010201080197.57.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد رضا متولى حسن23382

131553.547.51.5421677.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد سعيد احمد ابوغنيمه23383

25151087.515.51075.51557.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد سيد ابوغنيمه احمد23384

20.515107.57.5151070.51377نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد صالح على صالح23385

37.528.52015153018134207.57.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد عبدالجواد السيد محمد23386

3317.51511.51122.515103196.57.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد عبدالجواد مكرم احمد23387

2015107.57.5151070155.57.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد عبدالعظيم حسين عبدالجواد23388

29.515128.51018.51388196.57.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب23389

38.5302015153019.5138197.57.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد عبدالوهاب زيدان ابراهيم23390

22.515107.57.5151072.51557نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد على محمد كامل23391

2015107.57.51510701577.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد كامل مصطفى حسن23392

2415109.51019.51078.51877.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد محمد احمد محمد23393

2115107.57.5151071155.57.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد محمد جابر احمد23394

28.521161310.523.510991677.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد محمد حسين السيد23395



2015117.57.51510712077.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد محمد حلمى عبدالوهاب23396

2415137.57.51510771877.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد محمد محمد عبدهللا23397

382119.514.513.52817.5124187.57.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد محمد مصطفى محمد23398

241515108.518.51082.5187.57.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد هانى على السيد23399

33.523.519.51211.523.514.5114.51887.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراسالم احمد رجب حسن23400

21.51511.58.59.51810761185نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراسالم اشرف عمر ابونهار23401

3315127.57.51511.586.51785نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراسالم خلف فوزى على23402

20.515107.57.5151070.51875.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراسالم ربيع ابوالفتح السيد23403

28.5151310.51121.510881685نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراشرف رفاعى نافذ ابوشوك23404

20151097.516.51071.5157.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارالسيد رمضان خلف عبدالغفار23405

22.515107.57.5151072.5148.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارايمن احمد عبدالمعبود زكى23406

261513.589171081.51785.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارايمن عبدالجواد حسين ابراهيم23407

30.51512.57.5815.51083.5187.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارايمن فاضل على السيد23408

25.515107.57.5151075.5177.56.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارايهاب رجب سعد ابراهيم23409

128.547.54.5123.540147.56نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاربدر عبدالجواد السيد حسن23410

5.572.54.548.5326.5157.54نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارجمال احمد على احمد23411

2015107.57.51510701985نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارجمال حمدى شحاته احمد23412

35.5272014152919.5131187.56.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارجمال ربيع مهدى محمد23413

20151313.57.52110791655.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارجمال محمد ابوغنيمه ابوبكر23414

2015107.57.51510701075نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارحاتم محمد عبدالعظيم راضى23415

39.53018.5151530201381875نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارحسام محمد عبدالحليم عبدالعظيم23416

38.52818.5151530201351775نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارحسين باهى خالد محمد23417

15927.55.5134.543.5127.53.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارحسين عويس محمد حسن23418

2615107.57.5151076177.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارحماده عصام مصطفى حماد23419

36.51510.57.5815.511.589167.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارحمدى احمد محمد عبدالوهاب23420

3525.5141413.527.518.5120.5186.57نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارخالد احمد رجب مرزوق23421

2615107.57.5151076176.56نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارخالد احمد عبدالعظيم خليفه23422

2315107.57.51510.573.5177.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارخالد احمد محمد محمد23423

9.56.527.53.5115341273نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارخالد رضا عبدالرازق سليمان23424

81524.57.5123.540.5107.54نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارخالد عبدالجواد عبدالوهاب عبدهللا23425

109287.515.5440.5117.53.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارخالد غريانى السيد مصطفى23426

1391.53.547.5334135.53نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارخالد ناجح عبدالجواد عبدالعظيم23427

7.5154.54.57.5124.543.51173.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارخلف عبدالعال خلف عبدالعال23428

43.57.52.529.51265.5واحد108.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارربيع جابر عبدالوهاب ابراهيم23429

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاررزق ابراهيم محمد هالل23430



8.58244.58.5330953.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاررضا عبدالعظيم احمد محمد23431

7.563437225.51173.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاررضا محمود احمد شلقامى23432

34.520.517.51414.528.518.5119.51585نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارزياد هاشم سعد محمود23433

10937.57.5152.539.5973.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارسليمان حسين ابراهيم عبدالرحمن23434

2419108.57.5161079167.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارسمير عبدالوهاب محمد مصطفى23435

2415107.57.5151074167.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارسيد فاضل وردانى عبدالغنى23436

3319.512.512.51426.517.51091576نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارشريف عالء جمال ابراهيم23437

1115383.511.5444.5117.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارصالح عبدالجواد محمد احمد23438

201512.512.58.5211583.51675.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارصالح رضا صالح محمد23439

261510107.517.51179.51875.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارصالح عبداللطيف محمد عبدالعظيم23440

26161011.59.52112.585.5177.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارضياء احمد خلف عبدالغفار23441

38292014152920136187.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارطارق عالم زكى محمد23442

19.5755صفر5510صفر5.54نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارطه مجاور محمد محمد23443

27.515108.57.5161078.5167.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارطه محمد ابوغنيمه احمد23444

3422.516.5118.519.514.5107197.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارطه محمد احمد السيد23445

32.515147.57.5151086.51976نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعادل نزيه مخيمر حسن23446

1494.57.54.5125.545137.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعاشور السيد مرزوق السيد23447

7.581.53.547.52.5271375نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعاشور رضا محمد احمد23448

2021107.57.5151076137.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعبدالجواد عاطف زكى عبدالجواد23449

2018.51011.57.5191178.5147.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعبدالحميد حاتم عبدالحميد حماد23450

3426.51311.51324.517.5115.5157.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن ابراهيم زيدان ابراهيم23451

32.518.5108.58.5171088167.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن خالد حمدى احمد23452

32.523.51514.51428.516115.5167.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن خلف محمد عبداللطيف23453

331511.59.59.51912.5911855نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن رزق ابراهيم صابر23454

25.515107.57.5151075.5157.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن رضا سعد محمود23455

34251814.511.52618.5121.51686.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن شعبان شحاته محمد23456

36202014.51428.520124.51575نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن عاطف حسين السيد23457

31.528.5161514.529.519124.51686.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن عبدالجواد محمد عبدالغفار23458

35232013.513.52718.5123.5207.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن عبدالجواد محمد عبدالغنى23459

2115107.57.51510711565نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن عالء جابر عبدالعزيز23460

55105.536.51055واحد128نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن على احمد سيف23461

2115107.57.51510711565نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن محمد سالم حسين23462

20.51510.57.57.51510711475نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن محمد عمر محمد23463

241511.587.515.510761375نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعبدالرحمن محمد منصور محمد23464

28.51512.59.57.51710831365نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعبدهللا احمد على محمود23465



24.515158101813.5861475نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعبدهللا عاطف ابراهيم رمضان23466

66.5103472.53275.53.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعبدهللا على عبدالعزيز رجب23467

1494.53.536.55.539.5116.54نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعبدهللا محمد ابراهيم سباق23468

21.515107.57.5151071.5137.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعرفه حسن محمد محمود23469

2015107.57.51510701555نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعصام رجب عمر محمد23470

27.51510.5891714.584.51776نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعالء حمدى حسن محمد23471

30.51515981712.5901777نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعالء عبدالجواد مصطفى ابراهيم23472

30.515107.57.5151080.51775نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعالء محمد احمد ابراهيم23473

26.515107.57.5151076.51565نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعالم محمد سيد محمد23474

3525191313.526.516121.51765نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعلى جمال محمد السيد23475

7.5107.57.5151143.51474غنظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعلى حسن بدوى احمد23476

2015107.57.51510701555نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعلى مصطفى عبدالوهاب محمد23477

29.515137.58.5161083.5177.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعمار ابراهيم على ابراهيم23478

3316.51814122614.51081975نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارعمرو عبدالجواد مصطفى احمد23479

311514128.520.510.5911855نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارفارس اشرف سعيد محمد23480

35.522.519.515142918124.5197.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاركرم اشرف مصطفى عبداللطيف23481

2015107.57.5151070137.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاركرم مصطفى عبدالحميد عبداللطيف23482

28.515107.57.5151078.51875نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاركريم احمد حلمى احمد23483

208.55.533.56.54.545187.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاركريم رضا دردير محمد23484

321517.514102416104.51885.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاركريم صالح جمعه ابوالفتح23485

2015107.57.5151070127.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاركريم عبدالجواد مهدى محمد23486

2015107.57.5151070135.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاركريم محمد عبدالعظيم حسن23487

4.55.55471554.5واحد206.510نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاركريم محمد على على23488

2315107.57.5151073125.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاركريم محمد محروس عبدالعظيم23489

34252014.51428.518125.5187.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاركريم محمد مصطفى عبدالتواب23490

2015107.57.51510701575نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاركريم يحى محمد ابراهيم23491

991754.59.5347.51054نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد ابراهيم توفيق رجا23492

103.525.51.526473.5واحد8نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد ابراهيم على احمد23493

27874واحد76.5633.56.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد ابراهيم كمال ابراهيم23494

2015207.57.51512.582.51175نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد ابراهيم مصطفى السيد23495

3127.5201414.528.5191261975نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد ابوعامر محمد حموده23496

31.5152089.517.514.598.51855.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد احمد عبدالعظيم احمد23497

291519.58.57.51614.5941976.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد احمد محمد سيف23498

2015107.57.51510701075نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد احمد محمد شحاته23499

33.515208.57.51611.5961375نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد بكرى احمد عبدالوهاب23500



371518.514152919118.5125.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد حسين فتح الباب محمد23501

25.51518.57.57.5151084167.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد حمدى عبدالسالم حسن23502

44135.55.5واحد16.51.5127.55.513نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد راضى محمد مصطفى23503

3326.518.512.514.52719.5124.5167.56.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد ربيع عبدالمنعم محمد23504

2015187.51017.51080.5157.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد رضا احمد السيد23505

201514.57.57.5151074.51355.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد رضا رجب محمد23506

24.515207.57.5151084.5137.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد رضا محمد عبدالعظيم23507

39.52819.514152920136187.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد رضا محمد عبداللطيف23508

35.524.52013.51528.519127.5167.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد رضا محمود السيد23509

3215187.58.5161697177.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد سمير عبدالرحيم كامل23510

17.52.55.57.52.510338.5137.56نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد شعبان زكى على23511

35.5151812.513.52618.51131586نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد طه سعد طه23512

2015107.5815.51070.51477نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد عاطف محمد محسب23513

33151287.515.51085.51677.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد عبدالجواد اسماعيل عبدالرازق23514

2915107.57.5151079137.57.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد عبدالجواد كمال عبدالحميد23515

30.5151097.516.51082187.57.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد على محمد فتح هللا23516

24.515108.57.5161075.51787نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد غريانى سيد حسن23517

2815107.57.51510781687نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد كمال عبدالعظيم عبدالوهاب23518

22.51686واحد9.51.533.547.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد محجوب محمد مصطفى23519

2915107.57.5151079187.57.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد مصطفى الفولى صالح23520

26.515107.57.5151076.51686.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد مصطفى محمد احمد23521

2015107.57.51510701477نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد ممدوح مصطفى ابراهيم23522

542.57.529.51.522.5866نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمود ابراهيم عبدالوهاب السيد23523

1965.56صفر3.57.511واحد4.52.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمود ابراهيم على محمد23524

16.5347.57.515240.51186نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمود ابوالدهب محمد محمد23525

361286.5صفر13.554.57.55.513نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمود احمد رجب زكى23526

28.5151187.515.510801487.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمود السيد محمد احمد23527

332015.510.51222.520111127.57نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمود امين حسن عبدالجواد23528

21151088.516.51072.5117.57نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمود جمعه عبدهللا محمد23529

3917.51613.51427.519.5119.5177.57نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمود خلف محمد عبدالمطلب23530

201511.57.57.5151071.5117.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمود رزق على جاد هللا23531

4025.52015153020135.51886نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمود عبدالجواد شلقامى عبدالحفيظ23532

18.56.55.57.55.5132.546135.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمود عبدالطيف السيد محمد23533

33.51511119.520.51090167.56نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمود على صالح حسن23534

2015107.57.5151070137.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمود عيد محمد عثمان23535



3516.511.51115261099167.57نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمود محروس حسين السيد23536

16.55.557.55.513343107.56نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمود محمد احمد عبداللطيف23537

2415117.5815.51075.51385نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمود محمد محمد محمد23538

29.515129.510.5201086.51687نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمصطفى حسين مصطفى ابراهيم23539

5واحد278واحد7257.54.512نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمصطفى محمد الفولى صالح23540

25.515117.57.5151076.5117.55نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمصطفى محمد سعيد مصطفى احمد23541

17.576.57.54.5121.544.5776نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمصطفى ناجح محمد عبدالعظيم23542

2915167.57.51510851676.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمعتز محمد ابراهيم علوانى23543

24.51045.5صفر5.5437.54.512نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارنادر السيد محمد صالح23544

23.515107.57.5151073.51076نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارهاشم شعبان احمد مناوى23545

301055.5صفر12.553.5459نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارهشام اشرف محمد محمد23546

18.5567.5512.51.543.5125.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارهشام شعبان محمد ابوبكر23547

38.52819.514.514.52919.5134.51786.5نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارهيثم سعيد مهدى احمد23548

2015107.57.51510701087نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاروليد محمد شلقامى عزوز23549

21.515107.5815.51072148.56نظاميالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاريوسف احمد سعيد محمد23550

27.515107.57.5151077.5127.59نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزاراسماء صالح حلمى صالح23551

3215107.59.51710841675نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارامانى محمد شحاته ابراهيم23552

2015107.59.51710721585.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارامنيه عاشور محمد احمد23553

1453.57.57.515239.5985نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزاراميره رمضان صديق فهيم23554

2817.510810181184.51685نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزاراميره محمد احمد عبدالجواد23555

2415101010.520.51079.5197.55.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارايمان خيرى صدقى زكى23556

2815107.57.51510781785نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارجهاد كامل دسوقى عبدالجواد23557

17427.5411.51.5361286.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارحسناء سعيد حسن سالم23558

174.567.54.5121.5411256نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزاررحمه مؤمن صقر حسنين23559

3529.517.515153019.5131.5137.55نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزاررحمه محمد حسين محمد23560

2415108.58.5171076187.55نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزاررقيه عبدالجواد رمضان عبدالمنعم23561

35.5187.55نصف14337.57.515نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارروان سالم غانم محمد23562

3415131110211093177.57.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارريهام محمد احمد محمد23563

121.5107.55.5131.5381276نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارسماح اشرف رمضان احمد23564

32147.56نصف1125.57.55.513نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارسناء عبدالوهاب السيد عبداللطيف23565

321510.57.51118.512.588.5177.56نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارسهام فؤاد عزيز عبداللطيف23566

122.5107.55.5131.539177.55نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارشاهيناز ناجح بدر احمد23567

2115107.57.5151071167.57نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارشرين خلف عزات صالح23568

1332.53.54.58329.5137.55نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارشهد حسين عبدالعال حسن23569

1542.53.54.581.5311085نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارشيماء كامل خلف محمد23570



31.5115.55نصف1441.57.5411.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارشيماء هاشم عفيفى على23571

177.5484.512.5243157.55.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارصباح سيف محمد عبدالمجيد23572

3415.512109.519.513.594.51676نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارفاتن ربيع محمد احمد23573

3415101011.521.514.5951887نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارفاطمه عيد عبدالعزيز محمود23574

167.537.54.512341.51387.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارفاطمه محمد عبداللطيف حسن23575

3315128.59.51810881887.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارفاطمه محمد عبدالمقصود مصطفى23576

321510.58.57.51611.5851987نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارليلى محمد ابراهيم عبدالعظيم23577

312410.510.51121.512.599.52085.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارمرفت جمعه ابوالكرمات عبدالوهاب23578

39.5147.55نصف101528412نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارمنى محمد حسين احمد23579

32.51055نصف116.51.57.55.513نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارمها قاياتى مخلوف رياض23580

2115107.57.5151071108.57نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارناديه جمعه احمد عبدالرازق23581

2115107.57.51510711087نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارنجاح خلف سليمان عبداللطيف23582

136.527.54.5121.535127.55نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارنجوى رجب صقر حسانين23583

281085نصف11227.5512.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارنجوى سالم غانم محمد23584

112.52.57.54.5121.529.5137.56نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارنرمين رضا حمدى عبدالجواد23585

14637.53.5112.536.51786نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارنسمه فتحى فاروق محمود23586

34.5675نصف1533.57.5512.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارنهى قاياتى مخلوف رياض23587

34157.56.5نصف143.547.54.512نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارنورهان محمد فرج عطيه23588

41.5157.56.5نصف17657.55.513نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارهاجر رضا محمد ضيف هللا23589

30151010.51020.51085.5156.58.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد ايمن صالح محمد23590

3728.517.58.51523.518124.5158.59.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد ذكى حسب هللا عبدالحميد23591

3396.57.5نصف125.52.53.5912.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد سيد شحاته عبداللطيف23592

2915107.5916.51080.5176.57نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد عبدالسالم محمد عبدالسالم23593

341512.57.58.5161087.5177.59نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد محمد فوزى محمد23594

281510.57.57.5151078.5147.58.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزاراسالم عيد مرسى عبدالعظيم23595

2815107.59.5171080137.57.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزاراسالم محمد احمد محمد23596

34138.57واحد114.52.57.57.515نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزاراسالم ناجى شحاته عثمان23597

12737.57.515104797.57.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزاراشرف راضى ابراهيم عبداللطيف23598

96.52.57.57.5153.536.5888.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارحسام ناجح عزيز عبداللطيف23599

28.5959.5واحد523.57.59.517نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزاررافت نجاح محمد محمد23600

441368صفر175.51047.511.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارسيد عثمان ابراهيم عبداللطيف23601

37145.56.5صفر176.5337.510.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارعاشور ناجح السيد عبدالغفار23602

2215107.57.51510721787نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالجواد رمضان دسوقى عبدالجواد23603

1671.57.57.515443.51486.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالعزيز محمود احمد محمد23604

176.51.57.5916.54.5461787نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالعزيز ناجح عزيز عبداللطيف23605



1431.585.513.54.536.51786.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارعرفه عبدالجواد توفيق عبدالعظيم23606

7.53.5111.520.51055واحدواحد6نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارعزمى سمير مرعى عبدالحميد23607

1122.57.5310.5228176.55نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارعالء فتحى محمد عبدالرازق23608

2653.5448547.51475نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارعلى السيد على عبدالغنى23609

205.537.5411.5242135.55نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارعلى محمد مجاهد عبدالمنعم23610

174.51.57.57.5152401375نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارفريد محمد احمد عبدالرازق23611

331513108181089166.55نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزاركريم محمود محمد احمد23612

33.5176.55واحد163.54.544.58.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزاركمال محمود محمد عباس23613

42610.528.51475واحد92نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد ابراهيم صديق فهيم23614

33151012.51022.512.5931875نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد احمد نادى احمد23615

21.51375واحد3.547.5واحدصفر12نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد خالد محمد زيدان23616

3520101010.520.51196.51775نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد رياض مخلوف رياض23617

2515107.57.51510751676نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد سالم عبدالعظيم زيدان23618

134.52.57.5411.5334.51655نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد سعيد احمد ابوزيد23619

211655واحد93.51.5336نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد عيد محمد عبدالسالم23620

34161210.51020.510.5931675.5نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد كمال محمد عبدالمجيد23621

2315107.57.51510731675نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود سالم جمال عيد23622

1474.57.5411.51.538.5156.55نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى عبدالحميد عزت عبدالمنعم23623

2015108.57.51610711575نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزارمينا صبحى عوض عبدالسيد23624

18136.55واحد325واحد83نظاميفصول ابوالهوى االعداديه المشتركهبنى مزاروائل جمعه ابراهيم السيد23625

382515.512142617.51221586نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاراسماء ابراهيم حسين ابراهيم23626

3216.51410.51222.518103137.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاراسماء احمد حسن محمود23627

2015137.57.5151073176.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاراسماء احمد عنتر السيد23628

29211998.517.515.5102167.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاراسماء احمد محمد ابوشوك23629

3126191413.527.518121.5177.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاراسماء جداوى سعد عبدالغنى23630

342218.597.516.515106187.56نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاراسماء حسنى ابراهيم محمد23631

3216.5178.511.52012.598167.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاراسماء ربيع على عبدالعظيم23632

3623.519.514.513.52817.5124.51785نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاراسماء رضا محمد محمود23633

201516.57.57.5151076.51675نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاراسماء عاشور على احمد23634

201513.57.57.5151073.51755نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاراسماء عبدالجواد عبدالمنعم احمد محمد23635

2715157.57.5151082167.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاراسماء فولى محمد شحاته23636

241517.587.515.510.582.51675نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاراسماء محمد السيد ابراهيم23637

231513.57.57.5151076.5166.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاراسماء منير عبدالغنى محمود23638

20151097.516.51071.51675.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاراشجان شعبان محمود محمد23639

271511.57.57.5151078.5147.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارامال احمد محمد احمد23640



241514.57.57.5151078.5126.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارامال السيد احمد السيد23641

332016.512142615110.51775نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارامانى محمد مصطفى محمد23642

322316118.519.514104.51875.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارامل محمد على حسن23643

21151087.515.51071.51175نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاراميره ابراهيم مبروك محمد23644

221513.58.57.5161076.5187.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاراميره رضا محمد محمد منشاوى23645

352617.512.51224.516.5119.5177.57نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاراميره عبدالجواد احمد السيد23646

25151097.516.51076.5156.56نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاراميره محروس على محمد23647

3424.51713.512.52615116.51878نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارايه عاشور صالح محمد23648

2115107.57.51510711075.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارايه على ابوغنيمه احمد23649

291510109191083168.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارايه محمد جمعه على23650

2915109.57.51710811375نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارايه محمد مصطفى احمد23651

3323.52013.51225.517.5119.51388نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارايه محمود السيد محمود23652

221515.59.58.5181080.51586.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاربسمه احمد طه عبدالوهاب23653

2115107.57.5151071145.56نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاربسمه صالح زغلول ساويرس23654

32201512.51325.514106.51576.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاربسنت عماد زكى خليل23655

174107.5310.54.546975نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارجهان حسن محمد عبدالوهاب23656

221510.57.57.5151072.5167.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارخديجه عبدالجواد محمود الجارحى23657

362820141428181301976.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاردعاء عاطف ابراهيم ابوغنيمه23658

3217.5171210221098.51877نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاردعاء محمد احمد محمد23659

30.518.5138.59.51813931676نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاردعاء محمد على عثمان23660

251512.57.57.5151077.5177.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاردينا عبدهللا غريانى محمد23661

2915.5137.57.5151183.5166.56.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاررابحه منصور عدلى محمد23662

3424.5181310.523.514.5114.5185.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاررانيا محمد عبدالمنعم عبدالعظيم23663

2817157.57.51513.588.5187.56.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاررباب ايهاب على محمد23664

24151110.57.5181078137.56نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاررحمه عبدالجواد على عبدالفتاح23665

331517.512.59.52217.51051776نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاررحمه مصطفى ابراهيم فتح الباب23666

38282015153018.5134.51876نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاررشا رزق بدران على23667

2515129.57.51710791375نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاررشا طيران نعاس محمد23668

30211611.51223.510100.51975نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارريهام محمد زيدان ابراهيم23669

312014.597.516.510921785.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارزهور عبدالجواد محمد عبدالصمد23670

20151097.516.51071.51575.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارزينب السيد حسن ابوزيد23671

3222.513.51312.525.511104.51575نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارزينب عامر محمد علي23672

38272014.51327.519.5132188.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارزينب محمد ابوغنيمه يونس23673

2815107.57.51511.579.5166.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارزينب محمد احمد محمد23674

2715137.57.51510801955نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارزينب محمد انور موسى23675



3828.518.512.513.52618129207.56نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارساره خلف عبدالوهاب عبدالغنى23676

302518.510122214.51101885نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارسماح مصطفى عبدالوهاب عبدالرازق23677

25151387.515.510.5791875نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارشيرين محمد سعد السيد23678

3828.52014152919.51351978نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارشهد خلف كمال محمد23679

332217.51414.528.519120197.57نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارشهد شبلى مصطفى عبدالصمد23680

2815.514.57.51017.51186.5196.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارشيماء امام محمد محمد23681

392818.514.51428.5191331976نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارشيماء رضا شحاته احمد23682

2615127.57.5151078108.56نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارشيماء عبدالجواد على احمد23683

201510.587.515.51071156.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارشيماء عبدالجواد محمد عبدالوهاب23684

341918.513132616113.51975نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارشيماء عبداللطيف محى الدين محمد23685

4029.52015153019.51391788نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارصفا عبدالكريم محمد عثمان23686

24151497.516.51079.51875.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارضاويه محمد محمد عبدالصمد23687

2715168.57.51610841975نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارعزيزه احمد مسعد على23688

3215177.57.51513.592.51775نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارغاده احمد حسين السيد23689

321516.51110211094.5187.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارغاده رجب محمد عبدالعال23690

281515.57.57.5151184.5138.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارفاطمه احمد السيد احمد23691

2715137.57.51510801875نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارفاطمه احمد محمد محمد23692

2015107.57.51510701575نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارفاطمه حسن محمود احمد23693

3627.51912.51527.519.5129.51786.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارفاطمه عبدالمنعم محمد على23694

271515.5107.517.51085188.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارفاطمه محمد طه ابراهيم23695

331518.58.57.5161092.5187.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارفاطمه محمد كرامات عبدالعظيم23696

3121.515.57.5815.51295.51775.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارفاطمه مهيدى محمد محمد23697

2516.514.51091910851876نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارفرحه رجب عبدالعزيز صالح23698

30151887.515.52098.51576نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارفرحه عبدالجواد خلف محمد23699

27151610.58.5191087176.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارفرحه عبدالوهاب عبدالعظيم عبدالوهاب23700

362712.57.57.51514104.5195.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارفلاير وجيه محمد فتحى احمد23701

23191087.515.51077.5167.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارفوزيه عاطف سعد دسوقى23702

291510.587.515.510801675نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارليلى عاشور زكى على23703

2816.5117.57.5151282.5156.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارمرفت احمد على احمد23704

362914.51414.528.5201281675نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارمروه احمد صالح عبدالعظيم23705

372217.512132516.5118157.58نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارمروه عاشور عنتر السيد23706

351510.57.5815.51086157.58نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارمروه فارس محمود محمد23707

3321161010.520.515.51061768.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارمريم شعبان خضر ابراهيم23708

2515107.57.51510751168.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارمنار عبدالجواد على محمد23709

311510.57.57.5151081.5155.58.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارمنال عاطف محمد محمد23710



2215107.57.51510721277.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارمنه حسين محمد محمد23711

2715107.57.5151077166.58نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارمنى السيد محمد السيد23712

311511.57.57.5151082.5136.58.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارمنى ربيع شحاته محمد23713

301513.57.5815.516901678.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارناديه عثمان احمد محمد23714

2015107.57.5151070145.58نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارنجالء حسن محمد عبدالوهاب23715

3416.5188.59.51815101.5186.58نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارندا احمد محمد ابراهيم23716

39242014.514.529191311968.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارنعمه صالح احمد على23717

2415107.57.51510741778نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارنعمه حمدى عبدهللا شلقامى23718

3115107.57.51511.582.51776.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارنعيمه عالم احمد محمد23719

291510.57.57.5151079.51878نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارنورا ربيع محمد عبدالعال23720

2315107.57.5151073137.57.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارنورا صالح فوزى صليب23721

2215107.57.5151072175.57نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارنورهان احمد حافظ احمد23722

3417.515.57.57.51515972078نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارنورهان عاصم احمد محمد23723

2915107.57.51510791278نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارنوسه ميالد سمير خليل23724

2620.516.57.57.51514921565نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارهاله عبدالجواد محمد ابوشوك23725

301813.57.57.51512.5891865نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارهانم عبدالجواد حسن محمود23726

2615107.57.5151076176.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارهبه صالح محمد محمد23727

241515.57.57.5151079.51865نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارهناء منصور احمد محمد23728

2915167.57.51510851765نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارورده سعيد عبدهللا محمد23729

271518.57.57.5151085.5165.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاروفاء جمعه مرتم عبدالعظيم23730

37302015142917.5133.5206.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاروفاء عبدالجواد محمد عبدالوهاب23731

25151897.516.510.585186.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاروفاء مصطفى شلقامى احمد23732

281518.5109.519.512.593.5196.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاروالء صالح زكى عبدالوهاب23733

3728.51915142913126.5186.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارياسمين احمد حسن محمد23734

2015167.57.51510761475نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارياسمين جابر شعبان بدران23735

201513.57.57.5151073.5166.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارياسمين خلف على عبدالفتاح23736

2015117.57.51510711675نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارياسمين ربيع عبدالوهاب راضى23737

2016.513.57.57.51512.577.5176.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارياسمين رضا احمد احمد سيف23738

2820177.57.51510901975نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارياسمين صالح سعد الدسوقى23739

3115177.57.5151088176.55.5نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارياسمين عبدالجواد مصطفى عبدالجواد23740

341816.512132510103.5156.55نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارياسمين محمد حسن ايراهيم23741

2415177.5815.51081.51765نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارياسمين محمد شعبان ابراهيم23742

3317.5191111.522.512.5104.51875نظاميالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارياسمين منتصر جمعه عبدالعظيم23743

351518.58.511.52015103.51975نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراحالم محمد قاسم محمد23744

32151187.515.511.5851875نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراروى رضا احمد عثمان23745



4028201414.528.518.51352076نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراسراء محمود جمال بلهاس23746

3015107.57.51510801775نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراسماء احمد راضى عبدالعزيز23747

3519.518.513.513.52717.5117.51875.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراسماء عبدالرحمن عبدالمعطى محمد23748

3918.51810142418.5118177.55.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراسماء كارم حمدى جمال23749

372516.51312.525.514.5118.5197.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراسماء محمود محمد بيومى23750

371819.59112017.51121775.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارافنان احمد محمد ابوطالب23751

341512.588.516.514921986نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراميره عيد محمد ربيع23752

33151911.511.523141042075.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارايات طه محمد معوض23753

2315117.57.51510741575.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارايه حسانين كامل حسن23754

371816.59.51221.514.5107.51976نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارايه خالد احمد عثمان23755

3719.5131013.523.5131061465نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارايه سارى عيد صابر23756

2715127.57.51510791765نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارايه شعبان رجب مهنى23757

39.51817.591120171121775نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارايه محمد احمد عبدالعزيز23758

3618.51711112215108.52065.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاربسمه عبدالعزيز علوانى عبدالعزيز23759

3720.517.591120151101465نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاربسمه محمد حسن على23760

381913.57.59.51711.5991575.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارحبيبه محمد حسين عبدالعزيز23761

271511.57.57.5151078.51865نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارحبيبه ناجح حسين فهمي23762

392918.514142819133.51975.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارحسناء حسين جمال بلهاس23763

261515.57.57.5151081.5136.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارحسناء محمد تهامى ابوالفتح23764

3015157.5916.51086.51365.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارخلود عبدالحليم محمد محمد23765

201515.57.59.5171077.51365نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاردينا سيد لطفى صادق23766

3518.52013142716.51172075.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاررانيا عاطف عبدالوهاب احمد23767

3722.51912132518121.52066نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاررضوه رضا محمد نادى23768

22151610.510.52110842065نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارروفيده بدرى محمد علي23769

362619.511.513.52515121.51978نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارريهام محمد عبدهللا محمد23770

342219.57.51320.5101061978نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارزينب حسن حداد طنطاوي23771

201514.57.57.5151074.51775نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارزينب طه محمد ابوزيد23772

2917.519891715.5981766.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارزينب محمود ربيع مرزبان23773

2015187.57.51510781075نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارساره منصور محمد جمعه23774

3415199.510.52012.5100.52065.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارسحر محمود قاسم محمد23775

2216177.58.51610811965نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارسحر منتصر خيرى مهني23776

291514.57.57.5151083.51965نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارسالمه محمد سيد عبدالحفيظ23777

3215199101910951475نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارسلمى صفوت لطفى احمد23778

3828.52014142816130.51888.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارسلمى محمد ربيع محمد23779

2015157.57.51510751075نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارسلوى احمد محمد شريف23780



3622.52010.510.52114.5114186.57نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارشرين جمعه شعبان احمد23781

39292013142715.5130.51868.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارشهد رمضان محمد ابراهيم23782

321519.510.51323.512.5102.5185.55.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارشيماء حماد محمد عثمان23783

3618.5167.59.51713100.51865نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارشيماء فايز عبدهللا حسين23784

3117.516.57.57.51510901665نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارشيماء محمد احمد محمد23785

3222.5201313.526.5171181968.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارشيماء محمد موسى سيد23786

3521.51913142715.51181775نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارصابرين ابراهيم حسن محمد23787

2215117.57.51510731565نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارعبير محمود على محمد23788

341517.57.57.5151394.51865.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارفاطمه احمد صالح محمد23789

3315197.58.51610.593.51875.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارفاطمه احمد محمد محمد23790

2515157.5815.51080.51565نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارفاطمه صبحى راضى عبدالعزيز23791

201511.57.57.5151071.51765نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاركرستين مجدى حنا وهبه23792

2015107.57.51510.570.51285نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمروه حسن محمد محمد23793

2015127.57.51510721865نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمريم انور منير حنا23794

2915147.57.51510831465نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمنال زين محمد محمد23795

3215157.58.51612.590.51465.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمنى حمدى محمد احمد23796

2315127.57.51510751865نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارميرفت مرزبان ربيع مرزبان23797

2015107.57.51510701465نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارناهد محمد جمعه عبدالغني23798

2015117.57.51510711365نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارنجاه حسين سالمه معوض23799

2015117.57.51510711865نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارندا بحيرى محمد محمد23800

2015107.57.51510701375نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارندا سيد خلف محمد23801

20151087.515.51070.5166.56.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارندى احمد محمد محمد23802

32.515119.59.5191188.51775نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارهبه محمد على محمد23803

20151087.515.51070.5136.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاروالء حسام محمد عبدالغني23804

311512.587.515.510.584.51765نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاروالء محمد على محمد23805

341514.59.59.5191092.51655نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراحمد ابراهيم حماده كامل23806

22.515107.57.5151072.51165نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراحمد اسماعيل محمد عبدالوهاب23807

2915147.57.5151083145.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراحمد رضا احمد السيد23808

32.515177.57.5151089.5165.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراحمد رضا لطفى عبدالغفار23809

36151687.515.51092.51465نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراحمد صالح ربيع الصغير23810

3817.518891715105.5176.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراحمد عاشور احمد علي23811

24.515107.57.5151074.51465نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراحمد على محمد محمد23812

30.515157.57.5151085.5146.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراحمد عيد محمد امين23813

46.5116.51.5نصف167.51084.512.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراحمد محمد ابراهيم احمد23814

30151511.59.52110911065.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراحمد محمود جمال عثمان23815



31.515158.57.5161592.5165.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراسالم احمد محمد احمد23816

3063.51.5واحد10644.54.59نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراسالم حميده راضى احمد23817

209654.59.51.546663نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراسالم ربيع حداد طنطاوي23818

20151087.515.51070.5965نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاراسالم رضا على علي23819

2615148.57.51610811175نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارالمعتصم باهلل احمد محمد عبدالغنى23820

372617131225141191875نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارامير عيد بشرى عبدالملك23821

20151087.515.51070.51165نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارحسام محمد سعيد ابراهيم23822

371818.511.511.52318.51151675نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارحسن اشرف حسن ابراهيم23823

38152014.514.52919.5121.51765.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارحسن حميده سعيد محمد23824

3319.51712.513.52615.51111255نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارحسين زيدان حسين عبدالحليم23825

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميابطوجه االعداديةبنى مزارحماده محمد حسين محمد23826

33.51515117.518.51698146.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارخالد على عيد محمد23827

321514127.519.51090.5186.56نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاررحيم جمعه علوانى عبدالعزيز23828

36.5201813.510.52414.5113177.56نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاررمضان ربيع هنطش عبدهللا23829

36271913122517124147.57نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارروحيم منتصر حسين احمد23830

22.5151097.516.51074127.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارضياء مؤمن محمد خليفه23831

20151087.515.51070.5136.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارطارق سيد سعيد محمد23832

3515.51812.51224.515.5108.5156.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارعبدالرحمن احمد حسين محمد23833

22.5151087.515.510731365نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارعبدالرحمن محمد عباس عبدالوهاب23834

23151197.516.51075.5116.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارعبدالرحمن محمد عزات صادق23835

22.5151087.515.510731065نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارعبدالرحمن محمد محمد صادق23836

311517.510.57.5181091.51865نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارعبدالرحمن نصر محمد محمد23837

38.5302014.514.52918.51361876.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارعبدهللا عمر محمد عبدالعظيم23838

23151412.57.5201082146.56نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارعبدهللا محمود ربيع محمد23839

34.51518.511.57.5191299176.56نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارعالء محمد عبدالعزيز سيف23840

341518.510102016103.5176.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارعلى حماده محمد ابوزيد23841

31151710.57.51812.593.5125.55.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارعمرو محمد حسن محمد23842

3215158.57.5161088146.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاركريم رضا حسن محمد23843

3715208.51018.518108.5177.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمحمد احمد عبدالعواض محمد23844

33.51519.58101813.599.5186.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمحمد احمد على محمد23845

33.515.519.59.51019.516.5104.51775نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمحمد احمد محمد عبدالعظيم23846

29.5151388161083.5135.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمحمد اسماعيل محمد عبدالوهاب23847

35.522.520981715.5110.5125.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمحمد حسن محمد عبدالعليم23848

301519.5108.518.513961575نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمحمد حماده يعقوب مهدي23849

33.515209.51120.5181071755نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمحمد حمدى عبدهللا على23850



30.515197.57.5151089.5145.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمحمد حميدو محمد محمد23851

25.5151887.515.51084145.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمحمد ربيع عطيه محمد23852

2015107.57.51510701255نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمحمد سالمه محمد محمد23853

211511.57.57.5151072.51375نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمحمد عبدالحميد مرعى فؤاد23854

24.51514.57.57.5151079156.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمحمد محمود عبدالحكيم صالح23855

3215147.58.5161289166.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمحمد مدين هنطش عبدهللا23856

33.515.518.57.57.51510.593137.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمحمد ناصر احمد محمد23857

2015107.57.51510701275نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمحمود اشرف حسن محمد23858

201511.57.57.5151071.5136.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمحمود زيدان محمد عبدالرحمن23859

36.522.517.511.51324.516117165.55.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمحمود طارق محمد نور الدين23860

34.518.51611.51122.514105.51665نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمصطفى رضا محمد احمد23861

25.51514.57.57.51510801275نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارمصطفى ضاحى حسين جبر23862

2015117.57.51510711075نظاميابطوجه االعداديةبنى مزار-منصور محمد عبدالرحمن محمد23863

362019.513132619.51211375.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزارهاشم محمد هاشم محمد23864

201514.57.57.5151074.5137.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاروليد ربيع محمد عبدالرحمن23865

24.515157.5815.51080167.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاروليد محمد على محمود23866

201513.57.57.5151073.5147.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاريوسف ابوبكر ابراهيم محمد23867

2015127.57.5151072127.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاريوسف احمد احمد ابراهيم23868

30.51512.57.57.5151285186.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاريوسف خليفه على عبدالرحيم23869

36.51918.51313.526.519119.5177.55.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاريوسف ربيع لطفى محمد23870

2015117.57.5151071137.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاريوسف شريف حسن محمد23871

201511.57.57.5151071.5166.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاريوسف شعبان ربيع مرزبان23872

201513.57.57.5151073.5166.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاريوسف طلعت صادق محمود23873

271513.57.57.51510.581186.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاريوسف عبدالصمد سيد عبدالحفيظ23874

30.517.516.597.516.51293186.55.5نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاريوسف مبروك شلقامى احمد23875

201513.57.57.5151073.5156.55نظاميابطوجه االعداديةبنى مزاريوسف محمود هاشم محمد23876

39.52319.514152917128186.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارابتهال ربيع عبدالستار محمد23877

28.518.515.57.57.51510.588187.55.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاراجالل محمود رضوان احمد23878

321515.598171089.5178.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاراسراء عزت حسن عبدهللا23879

281511.57.57.5151079.51875نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاراسماء سامح عبدالحليم محمود23880

34.522.515.59132216.5111188.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاراسماء مختار فؤاد عبدالعزيز23881

3220157.58.51613.596.5177.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاراالء رضا ناجى محمد23882

35.519.5167.57.51513.599.51885نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارامل زين محمد ابو زيد23883

36.522.516910.519.513.5108177.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارامنيه احمد صابر محمد23884

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميابو العباس االعداديهبنى مزارامنيه حماد ابوسريع محمد23885



261512.57.57.5151078.5147.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارامنيه ناجح فهمى عبدالمنعم23886

2415147.57.5151078167.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارانتصار ابراهيم اسماعيل ابراهيم23887

211510.57.5916.51073177.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاراهداء احمد محمد عبداللطيف23888

3626.516.514.514.529171251976نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارايمان جمال فتح الباب ريان23889

3617.515.5981713991675نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارايه جمال ربيع زكي23890

10.551034.57.52.535.595.52نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارايه خليفه رحيم عبدالحميد23891

25.51613.57.51017.51082.5147.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارايه عبدالباسط ماضى عبدالباقى23892

2815137.58.5161082167.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارايه محمد مصطفى عبدالعال23893

35.51514.57.57.5151090157.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاربسمه احمد محمد مصطفى23894

352113.51214.526.510106156.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاربسمه عبدالعزيز صالح السيد23895

2317137.59.51710801485نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارتيسير نصر عقيلى وهبه23896

20151388.516.51074.51666.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارخلود هانى محمد محمد23897

201511.57.57.5151071.51355نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارخيريه مصطفى سعد محمد23898

3720178.511.52015.5109.51875نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاردعاء عبدالسالم محمد عبدالحفيظ23899

251512.57.57.5151077.51775نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاردعاء عبدهللا رجب محمد23900

2715107.57.51510771585نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاردعاء ماجد محمود محمد23901

3624.51913.512.52618.5124167.57نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاررانيا صالح احمد حنفى23902

2415107.57.51510741375نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاررحمه مجدى حميده عرفان23903

36151588.516.51193.5147.55.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارروان حسن ناجى طلبه23904

352219131225161171776.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارروفيده محمد رجب علي23905

32972نصف97447.511.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارروفيده ناجى عبدالحميد فولي23906

31.5117.51.5صفر145.543.54.58نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارريحاب ربيع القرنى محمد23907

2115107.57.5151071167.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارريحاب شعبان اسماعيل عبدالفتاح23908

3115126.5915.51083.51285نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارزينب ابوزيد محمد احمد23909

1471047.511.51.54412.57.53نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارزينب محمد حسن محمد23910

3521.52013.51326.518.5121.51875نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارزينه عبدالسالم محمد محمد23911

2315127.57.51510751885نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارشيماء محمود عبدالتواب محمد23912

176.51048.512.51.547.51781.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارصافيناز خالد محمد حلمى امين23913

461682واحد21954.55.510نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارغاده عبدالرازق محمد ابوزيد23914

31191088161086177.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارفاطمه حيدر فواز حيدر23915

2515107.5815.51075.51285نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارلمياء حسين عبدالحميد محمد23916

واحد37157.5صفر126104.54.59نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحروسه صالح صميده عرفات23917

321511812.520.51391.5167.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمروه عبدالسميع عبدالفتاح محمد23918

4028.51911.513.52518130.5177.55.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمروه ممدوح محمود عبدالغني23919

39241711.512.52417121167.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمنار ايمن محمد جالل23920



34.51281.5واحد128.553.54.58نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمى منصور رجب شعبان23921

41.5167.55.5واحد17864.559.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارنشوى صالح محمد عبدالحميد23922

2415107.57.5151074157.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارنهى ناجى محمود محمد23923

421685واحد16656.57.514نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارنور عبدالفتاح حسن عبدالفتاح23924

371875صفر137.557.5411.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارنورهان محمد عبدالستار محمد23925

3622.51711.51223.5141131975نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارهاجر احمد هارون احمد23926

3519.51612.51325.511.5107.5197.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارهاجر رضا محمد عيد23927

36201410.51020.512102.5147.56نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارهاجر سيد ماضى عبدالرحمن23928

2015127.5815.51072.5177.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارهاجر عزت حسن محمد23929

125.534481.530167.53نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارهاجر عصام محمد جالل23930

27151087.515.51077.5178.55.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارهاجر محمد محمد عبدالغنى23931

40.5178.53واحد915654.59.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارهدير عبدالمعز شلقامى محمود23932

38.51862.5صفر13965.5510.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارهناء ربيع شلقامى محمود23933

33151110112110901775نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاروالء حسن محمد احمد23934

57.535.549.51.526.51262.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاروالء محمد سيد مصطفى23935

3420199.5918.515106.51675نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارابانوب هانى وهيب فؤاد23936

38202011.513.52517.5120.5187.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاراحمد اشرف عبدالفتاح عبدالغفار23937

2015107.57.51510701885نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاراحمد ربيع صادق ابراهيم23938

2015107.57.5151070156.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاراحمد عبدالجابر محمد محمد23939

35151911920181071685نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاراحمد محسن محمد نادى23940

4591.5221383صفر56.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاراحمد محمد شرف الدين عبدالغني23941

2815107.57.51510781385نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارايمن منصور فهمى عبدالمنعم23942

2015108.57.51610711783.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارحازم محمد محمود محمد23943

3319.52011132415111.51285نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارحسام ابوالسعود محمد الجارحى23944

2015107.5916.510.5721385نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارحسام حسن عبدالمنجى حسن23945

98.524.559.54331383نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارحماده عزت احمد محمد23946

32151611.5920.51396.51785نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارحمزه عزات حماده عزات23947

147.5557.512.510491783.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاررأفت محمد رمضان حسن23948

85.533585.530783نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارراضى حسانين محمد محمد23949

246324.51283واحد77.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاررجب محمد محمد مصطفي23950

4027201514.529.519.51361875نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارزياد احمد محمود احمد23951

35.51282صفر144.555.56.512نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارسالم احمد محمد محمود23952

8844.56.5114351373.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارعبدالرحمن جمال عبدالموجود على23953

2316.5108.510.51911.580156.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارعبدالرحمن عبدالناصر شرنوبى ابراهيم23954

27.516169.5918.511.589.5196.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارعبدالرحمن عثمان حماده عزات23955



9.57.556.56.5133.538.5157.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارعبدالرحمن هاشم ابوسريع محمد23956

2015107.57.51510701675نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارعبدهللا احمد عبدالمنجى حسين23957

31.51475صفر6.57.547.5613.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارعبدهللا احمد فاروق عبدهللا23958

165.5544.58.53.538.5137.53.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارعبدهللا ربيع القرنى محمد23959

55.542.557.522466.52نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارعبدهللا محمد احمد عبدالمنعم23960

18.55655101.5411565نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارعبدهللا محمد فتحى حسن23961

351514881610901865نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارعبدهللا محمود رجب شعبان23962

44116.55صفر266.5434.57.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارعالء ابوزيد محمد ابوزيد23963

20.5753.547.53.543.51473.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارعلى حماده محمد علي23964

32.515148.5715.513901875نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارعلى محمد السيد احمد23965

24.515108.59.5181077.51265نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارعلى هاشم عطيه محمد23966

251163صفر8.54444.58.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارعمر حبيب مأمون حبيب23967

2215107.57.5151072106.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارعمر ناصر فهمى عبدالمنعم23968

31151287.515.51083.51575نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارفادى عماد فوزى صادق23969

125.522.54.57430.51163.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاركريم عبدالناصر فاروق عبدهللا23970

38.5862صفر16.5764.54.59نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاركريم عزات محمود حسين23971

2615107.59.51710781765نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارماركو نوناى جابر زكي23972

23447.5815.52.5491265نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحمد احمد حلمى رمضان23973

23.5875واحد5.5533.55.59نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحمد اشرف عبدالجابر عبدالحفيظ23974

491675واحد243.51064.510.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحمد حامد محمد حسين23975

2315107.57.51510731165نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحمد حسين محمد عبدالرحمن23976

3015101111221087136.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحمد خلف محمد عبدالمجيد23977

2515107.57.51510751465نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحمد ربيع السيد عبدالباقى23978

3415137.57.5151087156.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحمد صالح محمد سعد23979

3896.53.5صفر17.57.524.56.511نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحمد صالح محمود محمد23980

2015107.57.51510701275نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحمد عبدالحكيم بلهاس معروف23981

671049106.53.5واحد2066نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحمد عبدهللا محمد عبدهللا23982

9.57.5446.510.51.533135.51.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحمد عرفات جالل عرفات23983

7.54.553.558.54.5301063.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحمد عصام فهمى احمد23984

30.5151610.51020.5201021965نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحمد ناجى حماده عبداللطيف23985

21.5151399181986.5186.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحمود احمد عبدالعال احمد23986

22461.511252نصفواحدنظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحمود عبدالحميد عبدالحميد فولي23987

25.5126.55واحد4.5644610نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحمود عمران محمد على23988

14135.52صفر35.58.5واحدواحد3.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحمود كامل عبدهللا كامل23989

4028.52014.514.52919.5137187.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحمود محمد ابراهيم محمد23990



29.5126.51.5نصف152.523.569.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحمود محمد شرنوبى ابراهيم23991

11.59465.511.5238147.53.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمحمود محمد محمد بلهاس23992

واحد16.56.5557.512.5343.5157.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمصطفى عزت عيسى محمد23993

2415137.5815.513.581177.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمصطفى محمود محمد زكى23994

واحد185.553.569.51048148نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارمعتز ربيع محمد حسين23995

واحد17118واحد4.55.5واحد53.52نظاميابو العباس االعداديهبنى مزارممدوح محمد جابر شعبان23996

2415117.57.5151277117.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاروليد مسعود عثمان محمد23997

201511691510711285نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاريوسف حسن على محمد23998

32151710.59.52016.5100.5177.55نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاريوسف عاشور محمد ابوالفتح23999

10.56.5646.510.53.5371282نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاريوسف على مراد عبدهللا24000

108.553.57.5111044.51282.5نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاريوسف عمرو خالد محمد24001

2315107.58.51610741576نظاميابو العباس االعداديهبنى مزاريوسف محمد عبدالنبى محمد24002

31171311.513.52514.5100.5187.55.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاراسماء عزت مراد احمد24003

16463.55.591.536.51282.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاراسماء محمود محمد على24004

2619147.511.51914.592.51885.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارامنيه حجازى عبدالرحمن سيد24005

3525.510.514142815114186.57نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارايمان رضا طه فؤاد24006

22151099181075147.55نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارايه ربيع بدرى زكى24007

30.5151089171183.5207.56نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارايه محمد احمد محمد24008

36.529.51014152919124197.58نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارثريا سيف النصر محمد عبدالحق24009

23.515107.5916.51075177.55نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارجميله محمد على سليمان24010

3617.51213.51326.516.5108.5187.55نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارحبيبه مصطفى محمد ابراهيم24011

31.51510.51113.524.51798.5197.57نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارخلود عماد صالح خليفه24012

33.518.510.514142815105.52085.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاردعاء سعد فرج محمد24013

37.52618.51414.528.518128.52088.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاردعاء عيد مرتضى عبدالغنى24014

34.51514.51011.521.51398.51685نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارروان احمد محمود عبدالمطلب24015

15.5753.5912.54.544.51682.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارريهام ابراهيم محمد عبدالجيد24016

3223.513.510.512.52317.5109.51887.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارساره محمد عبدهللا سرحان24017

2015107.57.51510701685نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارسماح حافظ على محمد24018

38.52314.51413.527.513116.51586نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارشهد احمد فكرى كامل24019

3415141213.525.516.51051985نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارشهد ربيع عبدالعزيز عبد24020

32.51512.511.51324.51599.51985نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارشيرين منصور محمد عبدالعظيم24021

2315107.59.51713781785نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارعفاف رضوان عثمان توفيق24022

2015107.57.51510701685نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارفلاير ابوزيد احمد السيد24023

3423181113.524.517116.52086.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارليلى ابراهيم سعيد ابراهيم24024

2015157.510.51810781785نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارمروه ابوالعيد مروان عبدالحليم24025



311511.51013231090.52075.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارمروه محمد شحاته محمد24026

37.5301814.51529.517.5132.5198.56.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارمريم عبدالعزيز عبدالقوى محمد24027

26.51616.58122013.592.51987نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارملك مصطفى طه شحاته24028

39.5301913.51528.517.5134.5197.57.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارمنه عالء حسن سيد24029

201512.56.510.5171074.51485نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارمّى محمود قطب خليفه24030

36.5171811.51324.5171131587نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارنجوى عبدالوهاب احمد عبدالوهاب24031

30.515171012221094.51587.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارندى محمد عبدالحكم عبدالدايم24032

201514511.516.51075.5157.57نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارندى محمد عبدهللا كامل24033

28.519.51898.517.51497.51877.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارندى مصطفى محمد ابراهيم24034

21.5151388161075.5178.55نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارنورهان رجب محمد شحاته24035

14.51555.5510.5247157.54نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارهاجر احمد عبدالعظيم شلقامى24036

362519.514.51428.518.5127.51887نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارهاجر حجازى عبدالعزيز محمد24037

201516.55.59.5151076.51785نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارهاله رضا على ابوالعال24038

201510.57.57.5151070.51775نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارهاله محمد محمد ابراهيم24039

35.523.5191514.529.519126.5138.56نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارهايدى رومانى فهمى جرجس24040

36.517.51914.514.529191211877.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارهبه ابراهيم صافى محمد24041

331518.510122213101.51777نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارهنا احمد عباس محمد24042

362218.51414.528.5161211888نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاروسام وائل محمد سليم24043

28151711.511.52314.597.51888نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاروفاء عاشور صالح احمد24044

2015117.57.51510711685نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارياسمين محروس احمد محمد24045

125.5116.510.5172.548158.52.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارياسمين محمد احمد سليمان24046

341516.58.51119.511.596.51875نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارابراهيم ابوالعال عبدالوهاب ابوالعال24047

311516.5813211093.51875نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارابراهيم خلف محمود ابراهيم24048

2015147.5815.51074.5177.55نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارابراهيم منصور محمد سليمان24049

2015137.5815.51073.5187.56نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاراحمد حسن محمد محمد24050

34.515168.511.52011.5971875نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاراحمد حماده تمام حسن24051

20.515107.57.5151070.51765نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاراحمد ربيع احمد عمر24052

15.5511.555.510.51.5441867نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاراحمد ربيع حسن محمد24053

201510.57.57.5151070.51667.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاراحمد ربيع محى الدين محمد24054

2615137.57.51510791867.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاراحمد سعيد حاتم على24055

45.51363.5نصف126.51457.512.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاراحمد صالح عبدالعال عبدالوهاب24056

40302015153017.5137.51787.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاراحمد صالح عبدالموجود حسن24057

561667صفر207.5127.5916.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاراحمد فؤاد على فؤاد24058

45.51555.5نصف165105.58.514نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاراحمد محمد خطاب حسن24059

2115137.59.51710761777نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاراحمد محمد سيد محمد24060



241512.57.5815.510771876.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاراحمد يحى محى الدين محمد24061

392619151530191331877.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاراسالم محمد عدلى احمد24062

201510.57.5815.510711675.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاربشير عباس انور محمد24063

3117129112010901876.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارتامر حماده محمد صدقى محمود24064

20310.55.57.513349.51576نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارجابر محمد جابر محمد24065

2115107.5916.51072.5197.56نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارحسن ايهاب محمد فؤاد24066

2415108.51018.51077.52075.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارحسن محمد حسن احمد24067

3716.51714.51327.5181161876نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارخالد ابراهيم عبدالوهاب محمد24068

2815127.510.51810831875نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاررضا رجب محمد ذكي24069

311513.51013.523.510931875نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارعبدالرحمن محمد عبدالوهاب محمد24070

351515.512.513.52613.51051875.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارعبدالوهاب محمد عبدالوهاب محمد24071

26151097.516.51077.51776.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارعزام عماد على سعيد24072

36151913132615111207.56نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارمحمد احمد عبدالوهاب ابوالعال24073

39171813.511.525141131876.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارمحمد احمد محروس محمد24074

55.5187.55نصف206.512610.516.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارمحمد اسماعيل جالل عبدالحفيظ24075

331515.51112231096.51875.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارمحمد حسام محمد ابراهيم24076

2315108.51119.51077.5107.55نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارمحمد عبدالغنى محمد عبدالغني24077

205.54.53.57.5114451855نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارمحمد على محمد عبدالقوى24078

42.5197.55نصف188.5438.511.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارمحمد فايز عبدالمولى خميس24079

3315167.5916.51090.5207.55نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارمحمد مختار مصطفى محمد24080

362516.515142919.5126207.56نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارمحمود طارق محمود عبدالمطلب24081

3324137.5815.510.5962087نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارمحمود محمد فتحى محمد24082

281513.57.511.5191186.5206.56.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارمصطفى ابراهيم امين على24083

581875نصف2761059.514.5نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارمصطفى سليم احمد سليم24084

381515.5811.519.511.599.52085نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزارنوح عبدهللا عبدالقوى محمد24085

33151298171087207.55نظاميبردونه االشراف االعداديةبنى مزاريوسف سعودى يونس محمد24086

3723.51514152915.51201785نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارابتسام حمدى عبدالحميد عبدالقوي24087

209548.512.5349.5177.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارابتسام رضا احمد كامل24088

36151114.513.52814.5104.51765نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسراء بهاءالدين محمد رجب24089

2815107.57.5151078176.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسراء رجب عطيه كامل24090

3721.51913132619.51231875نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسراء محمد محمد علي24091

2415107.57.5151074187.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسماء احمد فراج عبدالحكيم24092

3015109.512.5221087188.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسماء احمد محمد حسن24093

372410.512.513.52618115.51885نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسماء جمعه اسماعيل علي24094

362013.57.511.51917105.5188.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسماء حسنى عبدالجواد عبدالكريم24095



331812.59101915.598177.55.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسماء رضا لطفى كامل24096

3521139.511.52115.5105.51785نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسماء سالم جابر محمد24097

2615107.57.51510761885نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسماء شحاته محمد احمد24098

2815107.57.5151078207.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسماء شحاته محمد شحاته24099

221511.57.57.5151073.51675نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسماء على عيد موسي24100

99107.53.511544157.53.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسماء محمد احمد دكرورى24101

20151087.515.511.572128.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسماء محمد حميده عبدالغني24102

32151087.515.51385.5178.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسماء منصور صالح حسن24103

1494549339168.52.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراصاله على محمد اسماعيل24104

2315107.57.5151073158.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراالء احمد مصطفى علي24105

3319138.57.51618991785نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراالء شعبان كامل عبدالسالم24106

31191011.51021.519.5101188.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارالهام احمد خلف امين24107

30.5191287.515.51289108.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارامانى حيدر كامل محمد24108

22201197.516.51079.51785.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارامانى صالح عبدالدايم احمد24109

24.516127.57.5151077.51185نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارامانى عاطف نعيم برامل24110

20151187.515.51071.51385نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارامانى ماهر نعيم برامل24111

15.5355.538.51.533.5861.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارامل صالح ابراهيم عبدالوهاب24112

3725.52011.514.52620128.51995نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارامنيه خلف محمد عبدالمقصود24113

2617109.57.51710801785نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارامنيه شعراوى عبدالعزيز عبدالحكيم24114

11447.52.5102.531.5682.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراميره احمد مصطفى حلفايه24115

39.5302015153019.51391987نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراميره حماده محمد شحاته24116

18.55.5585.513.5446.5127.53.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراميره دكرورى محمد علي24117

34.5231411102119.51121895نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراميره رمضان خميس محمود24118

34.527.51913.513.52717125208.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراميره سيد مصطفى عوض24119

25.515107.57.5151075.51085نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراميره عاشور عبدهللا جاد24120

2015107.57.5151070138.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراميره محمد عبدالرازق عبدالوهاب24121

33241913.512.52618.5120.51985.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراميره مصطفى عيد على24122

25151087.515.51075.51486نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراميره منتصر محمد حسين24123

10537.5310.5331.51181.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراميره نبيل بشرى جرجس24124

34291810.513.524201251785نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراناسيمون نبيل مكرم جاد هللا24125

15.5747.53.5112.5401195نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارانتصار سعد زغلول سعد24126

216483113451581.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارايمان احمد مالك صالح24127

32241411112218110167.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارايمان جالل عبدالعظيم صادق24128

136585.513.53.5411783.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارايمان حمدان طلعت عمر24129

3423159.511.52119.5112.51985نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارايمان سعد عبدالعليم شالبى24130



23.515107.57.5151073.51985نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارايه تهامى احمد علي24131

30.527.51612.51224.518116.51696نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارايه خالد عبدالرازق احمد24132

15827.55.5132401782.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارايه خالد كامل عبدالسالم24133

12747.5512.5237.51382.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارايه خلف حسين على24134

166.559.55.515345.5176.53.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارايه شحاته ابراهيم ناجي24135

35.526.5181114.525.519124.51985نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارايه عمادالدين عطيه عبدهللا24136

2215107.57.51510721695نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارايه محمد فولى احمد24137

24151087.515.51074.51585نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاربدور محمد رجب محمود24138

3929.52015153019.51382076.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاربسمله وائل حمدى خليفه24139

21151097.516.51072.5168.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاربسمه رفعت مبروك عبدهللا24140

3315178.57.51610.591.5188.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاربسمه نشأت ابراهيم عبدالعظيم24141

178484.512.5344.5187.53.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارتبارك ناصر عبدالرحيم عبدهللا24142

2215107.57.51510721795نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارتغريد ممدوح محمد محمود24143

17.5547.5512.52411783.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارتقوى عطى عبدالرازق عيد24144

22.515107.57.5151072.51885نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارتيسير سليمان عبدالكريم امام24145

29.5151087.515.514841885نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارجهاد رجب شحاته عبدالبصير24146

2715109.57.51712811585.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارحسناء سعيد صالح محمد24147

32151110112115941375نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارحسناء مصطفى احمد نمر24148

372217141428181221895نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارحسناء مصطفى قطب عبدالوهاب24149

27.515107.57.5151077.51585نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارحنان سليمان عبدالوهاب محمد24150

33.51514107.517.517971985نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارحنان صالح محمد حسين24151

29.5982واحد10447.5310.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارحنان عبدالجواد محمود عبدالجواد24152

34168.52.5نصف58.55.514واحد13.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارحنان محمد جمعه شمروخ24153

37.525.519121426201282095.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارخديجه شعبان مصطفى احمد24154

35.5251813.513.52720125.51895نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارخلود السيد كمال السيد24155

38.518118.511.52014.5102178.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارخلود خالد احمد شحاته24156

37148.52.5نصف15.5647.53.511نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارخلود سيف شافعى السيد24157

37151912.512.52520116198.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارخلود محمد ربيعى عبدالغني24158

32.51683.5نصف10.55.547.54.512نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارداليا صالح عبداللطيف السيد24159

32.5151110.5818.511881495نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاردعاء احمد رجب سعداوي24160

2015107.57.51510701795نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاردعاء حامد عبدالحميد عبدالقوي24161

34221812.51224.519.51181995نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاردعاء ربيعى عوض عبدالفضيل24162

28.517157.58.51616.593137.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاردعاء رمضان جمعه عبدالحليم24163

22.515107.57.5151072.5187.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاردعاء عيد ابراهيم محمد24164

35.524.5141112.523.519.5117187.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاردعاء غريانى عبدالوهاب محمد24165



17967.5512.51.5461182نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاردعاء محمود محمد عالم24166

34.5251611.512.52418117.51985نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاردعاء منتصر فرج حمدي24167

30.515109.57.5171082.5166.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاردميانه ماهر نعيم برامل24168

34151087.515.51387.51986.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاردنيا احمد عبدهللا احمد24169

3429191413.527.519.51291985نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارراندا سامى جاد لبيب24170

2115108.57.5161476137.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررايقه ناجح رجب احمد24171

34.5211410.510.52112.51032085نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارربيعه حماد ثابت احمد24172

29.516.51087.515.51081.5158.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررحاب صالح هالل صادق24173

40.51085واحد13.5767.55.513نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررحاب عبدالنبى مفتاح حسانين24174

16.56587.515.52451275نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررحاب كرم اسماعيل السيد24175

28.515108.57.5161079.51085نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررحاب محمد دكرورى ابراهيم24176

20151088161071156.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررحمه احمد ابراهيم عبدالعاطي24177

48167.55صفر22567.57.515نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررحمه احمد محمد حسن24178

48117.53.5واحد21.59385.513.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررحمه احمد نبيل شحاته24179

32.520181214.526.516.5113.51886.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررحمه السيد ابوبكر كامل24180

35885نصف116584.512.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررحمه جاسر كمال علي24181

32786.5واحد9558412نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررحمه رمضان عيد محمد24182

23.515108.57.5161074.51295نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررحمه شعبان جمال عبدهللا24183

23181087.515.51076.51695نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررحمه عبدالسالم سليم محمد24184

21.515107.57.5151071.51785نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررحمه عثمان كيالنى محمد24185

34.5151015142914102.5167.56.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررحمه على عبدالمجيد محمد24186

37301915153019.5135.5187.56نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررحمه لطفى سيد حسن24187

36301914.51428.520133.5198.56نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررحمه محمد محمد حسن24188

3727.5191513.528.520132188.56نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررحمه هانى ربيع محمد24189

24151087.515.51074.51785نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررقيه حسين حماد عبدالحميد24190

26267.55.5132491585نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارروحيه احمد مصطفى علي24191

26151313.510.52420981985.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارروفانا عماد سامى فؤاد24192

32.5151411.512.52420105.51775نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارروناء شعبان عيد السيد24193

37883.5واحد15557.53.511نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررويده خالد انور عالم24194

103.5105.53.59537.51375نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارريموندا صبرى نشات حنا24195

3115107.57.5151081188.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارريهام حسين سليم اسلمان24196

34.51483.5صفر162.557.53.511نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارزكرى عطا راجح محمد24197

14.5867.57.515346.51285نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارزينب خلف محمود محمد24198

3626151111.522.519118.51885.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارساره احمد فتحى احمد24199

3815.52011.59.52119113.52086نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارساره عبدهللا فتحى عبدهللا24200



392419.514.510.52520127.5179.56.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارساندى ايمن عزيز ميخائيل24201

32.5171397.516.517.596.51195نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارسحر محمد عبدالحميد محمود24202

29151287.515.51283.51595نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارسحر محمد عبدالفتاح السيد24203

21757.53.511549177.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارسلوى احمد نادى انور24204

32.5151313.512.52620106.51475نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارسماح رمضان عيد محمد24205

2015101292113791385نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارسماح على اسماعيل سيد24206

10.5857.57.5155.544147.55.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارشرين على عبدالغنى عبدالسالم24207

30.5151098.517.510831685نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارشهد رضا عبدالرحيم حسن24208

35151010.57.51817951565نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارشهد محمد ماهر كامل24209

2015107.57.5151070137.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارشهد محمود ربيعى امين24210

37.528.52014.514.52919134159.56.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارشهد محمود عيد احمد24211

2315107.57.51510731385نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارشيماء احمد جوده فكري24212

27.515109.58.5181585.51575نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارشيماء احمد فتحى عبدهللا24213

271910.512102212.5911695نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارشيماء احمد محمد ابراهيم24214

2915108.58.51713.584.51595نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارشيماء شيخون ابراهيم ابراهيم24215

واحد6.5637.57.5154.53578نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارشيماء عمر خميس فتح الباب24216

11.532.57.57.515436117.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارشيماء محمد جمال صابر24217

33151310.511.52214971795نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارشيماء محمد سعيد عبدالحميد24218

32151910122217105187.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارشيماء ممدوح عبدهللا مدنيى24219

382618.514.514.52920131.51875.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارصابرين احمد ماضى صابر24220

7.5427.57.515432.598.53.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارصابرين عبدالعزيز عبدالوهاب محمد24221

2015107.57.5151070148.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارصافيه عبدالعزيز ابرهيم احمد24222

2315108.57.5161074177.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارصفاء حسن صابر حسن24223

3823.519.511.51223.519.5124188.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعائشه شعبان عيد راضي24224

9.53.537.57.515435167.53نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعزه حجازى حسن علي24225

21.515107.57.5151071.51785نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعزيزه محمود شعبان محمد24226

743.55.53.594.5281583نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعلياء حربى محمد احمد24227

321511.597.516.511.586.51785نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارغاده رجب عمر عبدهللا24228

34.51513.587.515.514.5932085نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارغاده محمد ابراهيم عبدالوهاب24229

2015107.57.5151070167.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارفاطمه محمد عبدالحميد محمد24230

5.5527.57.5155.533157.52.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارفاطمه مصطفى جالل عبدالحميد24231

31151413.51124.517101.5177.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارفاطمه ناصر شعبان احمد24232

36.523.51614.51327.518.51222085نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارفاطمه ياسر جمال عبدالعزيز24233

26.5151087.515.51077128.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارفيرونيا رشدى كامل شاكر24234

33.51713.511.512.52412.5100.52095نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارماجده الخطيب محمد احمد24235



14.575.587.515.55.548157.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارماجده مسعود عبدالعظيم مبروك24236

2015107.57.51510701175نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمارتينا سيد اسحق حنين24237

2815.5101113.524.518961575نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمارى مالك ابراهيم لمعي24238

30.51511.510122217.596.5137.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمارينا رضا عبده فلتاوؤس24239

2015107.5815.51070.5167.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمارينا عماد مكرم فوزي24240

37.527118.510.51918112.51795نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمروه احمد فتحى احمد24241

10757.57.5155421575نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمروه جمعه كمال علي24242

14.5247.57.515540.51575نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمروه حسن سهرى ابراهيم24243

30.515118.51018.513881565نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمروه سعيد محمد محفوظ24244

10.56.5257.512.5334.5156.53نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمريم ربيعى احمد عبدالغني24245

7.51557.57.5155.548116.52نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمريم سعيد شفيق عبدهللا24246

3527.51613.51225.5191231885نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارملك شعبان نجاح هاشم24247

342916.515142920128.51885نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمنال على محمد ابراهيم24248

2315128.5816.51076.5178.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمنه هللا رمضان عبدالحميد ابراهيم24249

36241713.51427.519.5124188.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمنه هللا على صالح احمد24250

2015107.57.51511.571.5178.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمنه صالح محمد السيد24251

3828.517.5141327181291985.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمنى احمد محمود مرسي24252

2615117.5815.515.583208.55.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمها ابوغنيمه على على24253

1285.55.57.513543.51585نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمها شعبان جمعه رجب24254

24.515108.57.5161075.51895نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمها عبدالوهاب على محمد24255

2915108.5816.51080.5178.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمهرائيل محفوظ رشدى سعد24256

25161010.5919.51484.51685نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارناديه احمد رجب عبالوهاب24257

3019101111.522.51293.51685نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارناهد ممدوح شحاته ملطي24258

29151099.518.51082.51885.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارنجالء فتحى احمد امين24259

32.51685واحد9.593.563.59.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارنجالء كساب عيد عبدالكريم24260

27151010.51222.51084.51995نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارندى ابراهيم السيد احمد24261

3726171313.526.520126.52096نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارندى مصطفى امين حسين24262

34.525.51211.57.51918.5109.52095نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارندى ناصر عبدالرازق عبداللطيف24263

36.5302015153019.51361695نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارنعمه ثابت يوسف اسحق24264

32151087.515.51082.51895نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارنعمه قطب بكرى جمعه24265

1015367.513.5243.51885نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارنعمه محمد سعد هللا عبدالجواد24266

6725.538.51.5251786نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارنعيمه شعراوى عبدالعزيز عبدالحكيم24267

31151087.515.51081.5207.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارنها عزت عبدالعزيز احمد24268

332312.51091917.51052095.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارنهى شحاته السيد عبدالقوي24269

7.57.53.577.514.52.535.51593.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارنورا حربى سالم مرزوق24270



3624.51711.51324.518.5120.5208.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارنورا رضا عنتر عبدالعظيم24271

211511.597.516.510741885نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارنورا فتحى عباس مرسي24272

372919.515153020135.52095نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارنورهان رضا عيد احمد24273

20.515107.57.51511.5722085.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارنورهان مبروك جمعه عبدالحليم24274

34.524.510.5981715.51022085نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارنورهان ممدوح احمد عبدالجواد24275

6.541087.515.52.538.51583.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارنورهان ناصر احمد مهدي24276

20151087.515.51070.5188.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارنوها مهندى صالح مصطفي24277

3617.51111.51021.513.599.52085.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارهاجر ابراهيم عيد دكروري24278

36.5181312112316106.52085نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارهاجر عبدالباسط احمد محمد24279

3515107.57.51510851985نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارهاجر عيد صابر مبارك24280

745.57.57.5151.5331685نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارهاله حسن محمد محمد24281

21.515107.57.5151071.5167.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارهاله عطيه فايز علي24282

8437.57.515535157.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارهانم شحاته مصطفى احمد24283

8.554.55.57.5132.533.51573.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارهدير نادى محمد صالح24284

33.51583.5واحد863.57.57.515نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارهند طارق محمد احمد24285

3323.51511.511.52318.5113168.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارهويدا حسن عبدالجواد عبدالكريم24286

2815107.57.51510781885نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارهيام طلبه عبدربه على24287

3320.51111.51021.5151011895نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارياسمين جمال مصطفى احمد24288

3219.514.514.514.52919114208.56.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارياسمين حسن خلف محمد24289

2015108.57.5161071178.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارياسمين حلمى ابوسمره عبدالعاطي24290

301512.5109.519.51087208.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارياسمين عبداللطيف عزمى عيد24291

36.519.514.51513.528.5181172095نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارياسمين مدحت كامل قطب24292

33.5201311.51223.516.5106.5208.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاريثرب عمرو مبروك معتمد24293

25.515117.57.51510.5771985.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاريسرا ابراهيم رزق علي24294

27.51513.512122416.596.51985نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارابانوب سمير يونان عبدهللا24295

2915141410.524.51597.51886نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارابرام عيد نعيم عيد24296

33.52419.512.51325.519.5122208.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارابراهيم حماد صالح محمد24297

32.5151013.511.52518.5101178.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارابراهيم صابر مرعى عبدالمجيد24298

201510881610711875نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارابراهيم عبدالجيد جابر احمد24299

201510118.519.512.5771685.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارابراهيم عبدالعزيز ابراهيم احمد24300

20151089.517.51274.51555نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارابراهيم محمد حجازى راضي24301

13457.55.513540186.52.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارابو بكر فولى عياد السيد24302

166.51084124.5491653.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد ايهاب اسماعيل محمد24303

2715117.57.5151078175.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد ايهاب كامل عبدالجواد24304

156.5107.5411.55.548.51763.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد جمال ناجى محمد24305



201510891713.575.5185.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد جمعه جمال صابر24306

2515181011.521.517.597196.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد حجازى عزيز عبدالوهاب24307

126.558.57.5161049.52055نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد حسين محمد عبدالعظيم24308

13957.52.5103401865نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد خلف حافظ كامل24309

2015107.57.51510701855نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد سعيد ثابت علي24310

2415107.57.51511751875نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد شحاته احمد مرسي24311

127.557.54.512440.51765نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد شيخون كمال محمد24312

4027.519.514142819.5134.52067نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد صالح سيد محمد24313

113.5398171044.5185.53.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد عادل ابراهيم عبده24314

11748.57.51610481855نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد عادل عبدالعظيم مبروك24315

2115107.57.51510711865نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد عامر شقلوف علي24316

2015108.57.5161071166.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد عبدالوهاب مصطفى عبدالوهاب24317

2015127.57.5151072165.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد عالء احمد حسان24318

27151587.515.51183.51855نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد عنتر يحى محمد24319

2015147.57.51510741245نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد عيد احمد ابوزيد24320

38.51541.5واحد961084.512.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد عيد حسين صالح24321

32181611122316.5105.51865نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد عيد يحيى حسين24322

124.5167.5411.54.548.5155.53نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد محمد احمد عبدالحميد24323

29151197.516.51081.51965نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد محمود احمد محمود24324

2115107.57.5151071195.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد معوض بكرى احمد24325

116105.538.51.537195.51.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد ممدوح على عبدالجواد24326

183.5108.53.5121.545154.52نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسامه رضا عبدالعظيم السعيد24327

23155.52.5صفر101.563.525.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسالم احمد سعد سعد24328

2515108.5917.515.583185.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسالم اسماعيل ابراهيم ابراهيم24329

2815107.57.5151078196.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسالم بدوى شحاته محمد24330

2215.5127.57.5151074.51965نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسالم جمال محمد احمد24331

176107.5411.53.5481553نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسالم جمام احمد الشافعى24332

2041057.512.5248.51452نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسالم سعودى ثابت امين24333

154643.57.5234.51962.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسالم شحاته عبدالحكيم علي24334

2215109.51120.514.5821965نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسالم شرقاوى رفعت عبدالواحد24335

17.51553صفر53.536.5واحد5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسالم عثمان محمد علي24336

35195.53واحد15257.54.512نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسالم عيسى عبدالعزيز احمد24337

واحد14467.5411.51.537175.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسالم فراج محمد ينى24338

26.5155.51.5نصف101.555.549.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراسالم محمد على عبدالعظيم24339

3215139.5817.515.593175.56نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراشرف رضا عيد موسى24340



153.557.57.5151048.5175.52.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاربهاء الدين ابوشناف خليل عبدالكريم24341

2615117.57.5151178145.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارتوماس هانى حنا تاوضروس24342

2915107.5815.511.581195.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارجمعه عمر حسن محمود24343

164.5245.59.51244185.53نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارحاتم السيد عمر حسن24344

2115107.57.51513741965نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارحاتم طه جالل عيد24345

173.557.53.5113.5401663نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارحازم محمد فتحى راضى24346

311517117.518.51697.5195.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارحامد ناجى ضيف هللا حامد24347

9245.55.5115311752.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارحسام عاشور حماد محمد24348

7534.559.5529.5165.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارحسن احمد حسن محمد24349

2015107.57.51513.573.51865نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارحسن على شحاته على24350

3518107.57.51515.593.5196.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارحسن عمر حسن محمود24351

2044.547.511.53.543.5175.53نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارحسين احمد محمود محمد24352

2215107.5815.51072.5176.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارحسين محمد ربيعى جارحي24353

134.53.57.59.5173.541.51372.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارحماد عصمت صالح محمد24354

311916.59.511.52118.51061975نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارحماده كمال ابوالليل ابراهيم24355

261510510151177175.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارخالد محمد السيد عبدالباري24356

22.51511.57.57.5151074196.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررضا احمد حسن عبدالسالم24357

2054.54.56.5111.5421773نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررضا سعد ابراهيم حسن24358

3315108111916931675نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررضا سعيد زكى شحاته24359

17435.5510.5438.51772.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررضا عبدالغنى عبدالكافى عبدهللا24360

156.537.55.5132.5401372.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررومانى مجدى عيد حنا24361

37192014.51327.520123.51475نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارريمون وليم عبدالملك ابراهيم24362

2015107.58.5161071167.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارسعيد اشرف عزمى عيد24363

27.515107.57.5151380.5156.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارسيد منتصر السيد عطيفي24364

3930201514.529.520138.51975نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارسيف طه كامل محمد24365

1656.57.5411.510491665نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارشعبان جمعه عبدهللا محمود24366

341512.587.515.516.593.5195.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارشهاب الدين ايمن محروس علي24367

2215107.57.51515771765نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارشهاب منتصر محمد احمد24368

201511.57.57.5151071.51665نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارصالح محمد ابراهيم محمد24369

4027.519.513152819.5134.51765نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارصالح محمود صالح خليل24370

2015108.5715.513.574166.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارطارق مسعود مصطفى عبدهللا24371

112.5454.59.54311765.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارطه محمد كمال محمد24372

3821.515.597.516.512103.5175.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعاشور سعودى حسن حجازي24373

1556.584121048.5176.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعاطف يوسف مصطفى عبدالكافي24374

3715.52012.511.52419115.51975نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعبدالحق ابراهيم عبدالحق ابراهيم24375



2015107.57.51512.572.5176.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعبدالرحمن ابراهيم احمد عبدالوهاب24376

142.537.55.5131042.51075نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعبدالرحمن حسين محمد عقل24377

2715107.57.51513.580.5186.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعبدالرحمن خالد عبدالمنعم جارحي24378

28151487.515.51688.5196.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعبدالرحمن على السيد علي24379

2415107.57.51513771875نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعبدالرحمن على عبدالعليم عبداللطيف24380

3626.51813.513.52720127.5197.55.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعبدالرحمن مدحت عيد احمد24381

2015117.57.5151778196.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعبدالرحمن منصور دياب عبدهللا24382

3318.516.511920181061975.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعبدالرحمن نصر هللا صميده عبدالغني24383

2215107.57.51518801875نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعبدالستار محمد عبدالستار راضي24384

2015107.57.51515.575.51965نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعبدالسالم رافت عبدالمغنى عبدالسالم24385

2515107.57.5151075176.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعبدالعاطى فزاع عبدالعاطى عبدالفتاح24386

26151087.515.51076.5157.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعبدهللا جمعه رجب محمود24387

2115107.57.51510711875نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعبدهللا حربى جمال مهني24388

2815107.57.51510781865نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعبدهللا محمد عبدهللا محمد24389

39.51652واحد233.535.53.59نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعبدهللا محمود محمد عبدالنبي24390

3015108.5715.51585.51565نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعبدالوهاب حجازى عبدالوهاب ابراهيم24391

2415107.57.51510741865نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعثمان غزاوى محمد علي24392

15545.54.5102361762.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعزام عبدالحفيظ عبدالتواب حسانين24393

362319.513.513.52720125.51965نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعلى حسن مصطفى السيد24394

2915139.5918.51489.5175.55.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعلى محمد عبدالمنعم ابوالليف24395

3015107.57.51510801575نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعمار عبدالباسط رجب احمد24396

2915148.57.5161690136.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعمر احمد محمد عبدالظاهر24397

361515981717.5100.51375.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعمر محمد احمد علي24398

17637.5512.5240.51662نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعمر محمد لطفى عبدالموجود24399

3215108.56.5151890205.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعمر ممدوح سالم توفيق24400

188.52.59.57.5171.547.51753نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعمرو احمد سيف حافظ24401

1684.57.57.5151.5451671.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارعمرو جميل عيد سلومه24402

واحد38.5136واحد1762.57.54.512نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارفارس رضا ابراهيم ابراهيم24403

46.51673واحد1983.57.57.515نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارفارس محمد صالح ذكي24404

177385.513.5242.51872نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارقاسم عيد محمد احمد24405

33.51752نصف13525.57.513نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاركامل سيد كامل احمد24406

31.5145.55واحد14237.5411.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاركريم احمد شحاته السيد24407

1942.58.57.5161.543165.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاركريم اشرف محمود ضيف هللا24408

33.5177.55نصف135.537.5411.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاركريم رجب سيد محمود24409

2015109.51221.51076.5137.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاركريم يونان صادق اسكندر24410



321719.514.51529.519.5117.51775.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاركيرلس صموئيل عياد يونان24411

3829.52015153020137.519.575نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاركيرلس هانى بشرى يوسف24412

20151011.5920.51277.51675نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاركيرلس ياسر صدقى كامل24413

132.55.58.57.5161047116.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارماذن هانى محمد احمد24414

311512.51210.522.515.596.5167.56نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد ابراهيم عبدالحق ابراهيم24415

2015107.57.5151070157.56نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد احمد ابوزيد عبدالعليم24416

342015.512.510.52314.51072075نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد احمد شوقت شحاته24417

26151297.516.513.583207.55.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد احمد صالح علي24418

2015107.57.51510701975نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد حسين عبدالعليم حسن24419

132.54.58513336166.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد حمدى فرحات عبود24420

17245.57.5133391863.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد رجب سعدهللا علي24421

2915107.57.51510791975نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد رزق حسن حجازي24422

16457.55.5131.539.5177.52.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد رضا محمود محمد24423

16.51952.5نصف24.55.510صفر4نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد رفعت حسين حسن24424

124.56.57.57.5151.539.51955نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد سعد راضى عبدالغني24425

1431.57.57.5151.535196.53نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد سيد حسب هللا محمد24426

46186.52.5واحد20847.55.513نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد سيد سطوحى يحي24427

2.54.55.5101.5271873صفر13نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد صبرى يوسف كامل24428

1744.55.55.5112.5391873.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد عيد حسين شعبان24429

2415107.57.51510742075نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد فتحى محمد ابراهيم24430

952.57.57.5154.5361875نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد فرج خليل عبدالكريم24431

261865نصف43.537.57.515نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد قياتى عثمان محمد24432

2915147.57.5151487197.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد مجدى ثابت امين24433

163.5384121044.5197.56نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد مخلوف انور عبدهللا24434

147.53.557.512.52.540197.55.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمد مصطفى محمد ابواليزيد24435

14153.57.57.515249.5195.57نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمود احمد محمود محمد24436

36197.53.5نصف1491.57.53.511نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمود خيرى سيد احمد24437

1983.57.53.5115.547197.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمود رأفت ابوسمره عبدالعاطي24438

2419108.57.51610.579.5197.56نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمود عاطف رجب احمد24439

29161010.510.52116.592.5197.56.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمود عبدالسالم سيد علي24440

962.57.53.511432.5186.55نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمود عطا محمود صالح24441

20151097.516.51071.5197.55.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمود عيد جمال مهني24442

43197.55.5واحد12152.57.5512.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمود عيد حسين فرج24443

271510.5127.519.51385197.55.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمود محمد ابوبكر كامل24444

2815.51410.51222.513.593.5195.55.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمحمود محمد محمود معوض24445



14567.5411.55.542186.53.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمراد ناصر مراد امام24446

322619.514142815.5121207.55.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمصطفى جمال فتحى كامل24447

27197.53واحد7.5411.5واحد85.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمصطفى جمعه جالل عبدالرحمن24448

2215105.51015.51072.52075نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمصطفى حسان رضا جارحي24449

145.527.5512.51.535.5195.57نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمصطفى دسوقى هاشم محمد24450

12437.53.5112321955نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمصطفى عاطف زين العابدين احمد24451

20151011.57.51911.575.51976نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمصطفى عاطف صابر مبارك24452

187.557.53.511243.51965نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمصطفى عثمان احمد نمر24453

113.557.5512.52341983.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمصطفى محمد احمد عبدالسالم24454

39282012.513.526191321986.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمصطفى ممدوح سيد صالح24455

2015107.57.51510702065نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمعاذ ناصر عزمى محمود24456

3015149.58.51817.594.51775نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمكارى ثروت صادق اسكندر24457

2415137.5815.51683.51965نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارميالد فاروق شحاته ناشد24458

2223107.5916.51889.51985نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارناصر محمود حسين علي24459

167.524.54.591044.51961.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارنجاح عزات هاشم حسين24460

54910421962.5واحد157نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارهشام ممدوح فكرى محمد24461

2618107.57.51514831977نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارياسر احمد سعيد عبدالرسول24462

2115107.57.51510711965نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارياسر احمد محمد احمد24463

3215107.57.51510821965نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارياسر خلف ابراهيم عبدالعاطي24464

1571.557.512.510461962نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارياسر ربيعى حسن عبدالجواد24465

2415107.57.51510742075نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراللطيف احمد\ياسين عبدالحميد عبد24466

2915107.57.51511801965نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاريحى حسين يحى حسين24467

311511.5881613.5871885نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاريعقوب عيد يعقوب عازر24468

124.51.54.52.5710351955نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاريوسف صالح محمد ابراهيم24469

392920151530201381986نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاريوسف محمود ناصر السيد24470

37151010.58.51913942095نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراسراء ناصر محمد فاضل24471

204.53.57.5512.51.5421755.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراسماء رجب عزيز حسان24472

382920151530201372096نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراشرقت محمد عبدالعظيم دكروري24473

391953.5نصف1742.57.57.515نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارالفت محمود محمد ابراهيم24474

3015107.57.51510801785.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارامانى ممدوح كمال اسكندر24475

2315107.57.51510731985نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارامنه رضا حمزه عبدالعظيم24476

2715107.57.51510771175.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراميره حسن احمد شحاته24477

3315177.57.51510901985.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراميره محمود ابراهيم عبدالجواد24478

392617.514.51529.519.5131.52085.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراميره محمود محمد ابراهيم24479

34181087.515.51289.52085نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراميمه نميرى عبداللطيف محمد24480



20647.53.5112.543.51885نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارامينه حسن محمد حسن24481

3725.516.514152920128209.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارايمان السيد محمد عبداللطيف24482

251510991810782095نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارايه احمد سالمه السيد24483

3615.51410.51020.5151012085.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارايه جمعه دردير ابراهيم24484

4026.51915153019.51352085.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارايه عالء طلعت عزيز24485

24.51865نصف538واحدواحد14نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارايه فؤاد عبدالقوى محمد24486

291510107.517.51081.52096نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاربسمه حنفى جمعه على24487

403020151530201402086نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارتبارك حامد عيسى احمد24488

204.52.57.57.5152441865.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارتغريد رضا جمال احمد24489

39271214.51327.519.51252065نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارجهاد محمد احمد احمد24490

3526.51910.512.52319.51231965نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارجورجينا اشرف صالح اسحق24491

38251912.51426.518.51272065نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارحسناء رضا زاملى حسن24492

393016.513132619130.52065.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارحليمه محمود خليفه حسين24493

2115107.57.51510711865نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارحنان محمد ابراهيم عبدالعليم24494

371616.513.511.52517111.52065نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاردعاء نجاح السيد عبدهللا24495

381511.51314.527.5151071675نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاردميانه مالك عياد عزيز24496

331863واحد156.5253.58.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاررحمه بهجت محمد احمد24497

3315107.57.51510832085نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاررحمه رضا جمعه على24498

272.564.53.58245.52073.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاررحمه شعبان جمعه عبدالرازق24499

3415107.58.51611.586.52065نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارريم رضا عمر عبدالحميد24500

22.515107.57.5151072.51565نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارريهام محمود محمد بيومى24501

2815107.57.51510781555نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارساره رضا صالح ابراهيم24502

35.51515.57.57.51514.595.51865نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارسلوى محمود محمد اسماعيل24503

20.516107.57.5151071.51775نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارسماح اسماعيل حسن محمد24504

2415107.57.51510741075نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارسماح طارق احمد محمد24505

32.515.51014.514.529171041755نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارسميحه صالح اسماعيل صابر24506

162.52.54.57.5122.535.5765نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارسهيله جابر على شحاته24507

2315107.57.51510731075نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارسهيله رأفت محمد محمد24508

2015107.58.51610711775نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارسهيله نصر هاشم عبدالرحمن24509

36.515107.510.5181089.51775نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارشهد جاسر ممدوح محمد24510

22.51510.57.57.51513761875نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارشهد رجب سعد السيد24511

36.52616.51011.521.520120.51965نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارشهد رضا ابراهيم صالح24512

196107.5512.5249.51581.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارشهد سعودى محمود سيد24513

38.5292015153020137.51975نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارشهد عثمان طلعت حسين24514

2616.510811191081.51985نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارشهد عراقى عثمان محمد24515



26151011.511.52310841875نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارشهد محمد شوقى فهيم24516

37.5302014.51529.5201371975نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارشهد محمد محمد عبداللطيف24517

34.519.514.58.59.51817.51041885نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارشيرين حسنى عبدالعظيم زكريا24518

322017.57.5916.515.5101.51375نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارشيماء حماده محمد محمد24519

2015107.5815.51070.51875نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعزه احمد ابراهيم كامل24520

2015107.57.51510701775نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعفاف كمال محمد السيد24521

31.515107.511.51913.5891885نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعلياء حسن على حسن24522

3125.5197.58.51614105.51975نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارفاطمه حسن احمد شحاته24523

36.524149122115.51112075نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارفاطمه رضا حيدر عبدالوهاب24524

158.54.55.5914.5446.51462نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارفاطمه صالح جالل سيد احمد24525

30.522.512.59.51423.5171061555نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارفاطمه طه سهرى ابراهيم24526

25.517.5108.5917.510.581196.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارفاطمه عصام عمر عبدالحميد24527

23.515109.5817.512.578.51875نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارفاطمه على عزيز عبدالوهاب24528

37.525.517.51213.525.518.5124.51875نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارفاطمه مصطفى رجب حسان24529

3015107.57.51510801665نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاركاريمان احمد شحاته عبداللطيف24530

42.5166.52.5نصف18.5847.5411.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاركريمان شعبان محمد محمود24531

3022.5179132213.5105166.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاركالرا وصفى رشدى زكي24532

37.5302015153019.51371995.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارالنا اشرف محمد عبدالعظيم24533

26.52216.58.59.51811.594.51675نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمريم سارى ابراهيم بطرس24534

32.51471.5نصف1383538نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمنار حماده محمد عيسى24535

31.51152نصف15.54353.58.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمنار محمد ادهم السيد24536

142.533.52.562.5281152نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمنار محمد جابر احمد24537

441452واحد164.5108.5412.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمنار محمد خلف تونى24538

26.515107.57.5151076.51765نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمنه هللا رضا سالمه السيد24539

26.515107.57.5151076.51565نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمنه رفعت محمود زكى24540

382816.514.513.52818.51291985.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمنى ابراهيم ابراهيم خضر24541

2615118.57.5161078187.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمى مسعد عيد صبره24542

38302015153019.5137.51865نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارميرنا نجاح عبدهللا تاوضروس24543

36.517.5201414.528.520122.51975نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارندا جهاد يونس اسماعيل24544

34.52217.51013.523.519.51171475.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارندى طه محمد الفولى احمد24545

2015107.57.51510701955نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارندى كامل احمد اسماعيل24546

32.51812.5101121191031975نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارندى ناصر صميده عبدالغني24547

372817.512.512.52518.51261885نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارنفيسه رجب ثابت احمد24548

393020151530201391986.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارهايدى ربيعى عبدالجواد عبدالعظيم24549

36.515198.57.51612.5991775.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارهدير ابوبكر محمد حسن24550



36.5161811112217.51101895نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاروفاء محمد احمد بيومى24551

21.5151087.515.510721895نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاروالء رفعت مصطفى السيد24552

28.515107.57.5151078.51895نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارياسمين حسين محمد محمد24553

32.523.512.58.5917.514100198.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارياسمين عزت شحاته عبداللطيف24554

3526.519.515153019.5130.51975نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارياسمين محمد ابراهيم بيومى24555

2415.515.587.515.515.5861675نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارابانوب عماد جرجس حنا24556

29.515.515.57.5916.51491156.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارابانوب هانى بباوى ابراهيم24557

39302011.513.525191331985نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراحمد ابراهيم ابراهيم خضر24558

30.5302015153020130.51985نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراحمد جالل عبدالحميد عبدالعزيز24559

22.524157.5916.514921755نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراحمد حسن احمد ابوبكر24560

22.520188.51018.516.595.5145.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراحمد حسين احمد ابوبكر24561

37301915153019.5135.5196.57نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراحمد خالد على محمد24562

29.5161210112117.596208.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراحمد ربيعى احمد محمود24563

2015107.57.51510701765نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراحمد ربيعى عبدهللا صالح24564

35.526178.58.51716.5112176.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراحمد رضا محمد مصطفى24565

3724.51811.51122.518.5120.5198.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراحمد طه عيد ابراهيم24566

35.52715.51113.524.517.51202085.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراحمد عاطف محمد فاروق ابراهيم24567

3728.515.514.514.529181282095نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراحمد على احمد على24568

3621.51911102116.51141985نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراحمد مؤنس صالح محمود24569

39.5302015142920138.52096نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراحمد محمد احمد عبدالعظيم24570

282115981716.597.5206.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراحمد محمد بيومى طه24571

28.51511.5810.518.51083.5158.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراحمد محمد على عبدالغنى24572

291816.5881612.592208.55.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراحمد نجاح عبدالعظيم محمد24573

35.52317910.519.516.5111.5198.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراسامه عماد ربيع عبدهللا24574

32.520.5168.5917.515.51022065نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراسالم محمود محمد رضا يحى24575

201614.57.57.51512.578118.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاراشرف جمعه محمد رضوان24576

27.519.515.57.51421.513971185نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارامير ليشيع ماهر ابراهيم24577

3523.51913.514.52818123.5197.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارايمن اسماعيل احمد ابراهيم24578

31.52117.511.514.52610106178.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارجوزيف غطاس جورجى ونيس24579

غ5.55.53.555101.526135.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارحاتم طه قاسم عبدهللا24580

2015107.57.51510701455نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارحازم جمال رفعت عبدالواحد24581

2815107.57.51510781555نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارحازم رضا عيد عبدهللا24582

39.52819.51312.525.519.51321875.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارحازم على احمد على24583

3216.5167.5815.515.595.5156.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارحازم هانى شريف حافظ24584

282517.51011.521.518.5110.51875نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارحامد جمعه عبدالرازق محمد24585



2015147.58.51610751555نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارحجازى عيد عبدالعظيم ابراهيم24586

2015178.57.5161078165.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارحسين بدرى قياتى عبدالباقى24587

30.515198.58.51712.594168.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارخالد بدوى عبداللطيف كامل24588

26.520.517.5108.518.513961885نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارخالد مصطفى محمد عبدالحفيظ24589

39145.51.5واحد7.5810.54.57.512نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاررافت جمعه شحاته حسن24590

72.5104591.530113.52نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاررومانى فيلبس نصيف جرجس24591

47.51462واحد16.57105.57.513نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارزغلول عبدالعاطى كامل عبدالعزيز24592

201516991810791685نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارشعبان محمد ابراهيم يونس24593

311618.57.5916.513.595.5188.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارصالح مصطفى صالح مصطفى24594

28.515.518.5810.518.514.595.5188.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارطاهر زين العابدين عبداللطيف كامل24595

108.515.55.55.5111.546.5128.51.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارطه خليل محمد ابراهيم24596

20.5151798171079.51685نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارطه رجب محمد جاد24597

301619.512112317.51061875.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارطه مجدى طه بيومى24598

32.51518.596.515.51091.5156.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارطه محمد رمضان احمد24599

32.515187.57.51511.5921985نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارطه محمود زكى فتح الباب24600

3323.516.511.51324.517.51151655.5نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعبدالرحمن ابراهيم احمد ابراهيم24601

201514.57.57.5151074.51455نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعبدالرحمن حسن شحاته السيد24602

26151710.57.5181692155.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعبدالرحمن حمدى احمد اسماعيل24603

352118911.520.517111.5166.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعبدالرحمن خالد هالل كامل24604

35.515.517.5912.521.5151051565نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعبدالرحمن طارق مختار محمد24605

28.5151888161087.5165.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعبدالرحمن عمار محمد ابراهيم24606

2315107.5916.514.5791555نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعبدالرحمن فايز سنوسى عبدالنبي24607

32.522.510.512.51022.516.5104.5157.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعبدالرحمن محمد السيد احمد24608

36.519.514.510112119.51111475نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعبدالرحمن محمد دكرورى محمد24609

3115107.57.51511.582.51765نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعبدالرحمن نميرى مراد ابراهيم24610

34.51511.57.5916.514.5921865نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعبدهللا احمد رمضان احمد24611

312313.57.51219.517.5104.5186.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعبدهللا حسين محمد ابراهيم24612

201512.57.58.5161073.51665نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعبدهللا شربينى ادهم السيد24613

211515.57.5815.515.582.51765نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعزمى اشرف عزمى عبدالباقى24614

201514.57.510.51815.5831665نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعصام صالح عمر عبدالحميد24615

3930191514.529.519136.51675نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعلى حسن ابراهيم محمد24616

2015127.59.51713.577.51265نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعلى صالح على مهدى24617

38.516.517.512.510.52319.51151865نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعلى محمود محمد احمد24618

38.52315.510.512.52318.5118.51565نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعمر منتصر خليفه احمد24619

38.517.516812.520.518.51111865نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارعوض اشرف عوض كامل24620



2015127.5815.51476.51865نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاركريم عامر ربيعى احمد24621

3222.5139.51322.515.5105.51875نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاركيرلس مسعد شفيق عيد24622

27.515127.51017.510821855نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمؤمن احمد رمضان محمد24623

3816.5168.510.51915104.51875نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمحمد احمد السيد عبدالعظيم24624

2415117.5815.511.5771275نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمحمد طه احمد كامل24625

2716147.510.51815.590.51365نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمحمد عصام جالل فتحى24626

38.529.5191412.526.518.51321675نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمحمد عصام عثمان عبدالوهاب24627

38.51517.59101917107166.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمحمد فتحى احمد حسين24628

2715107.5815.51077.51465نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمحمد مسلم محمد عبدالبصير24629

2625.5207.51017.5201091865نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمحمد ممدوح احمد على24630

261910.57.59.5171688.5176.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمحمد ياسر يونس سيد24631

23.518.5119.51322.51085.5197.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمحمود اشرف اللسيد صالح24632

211510812.520.51076.5185.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمحمود حسن محمود عبدالعظيم24633

2015107.5815.51070.5176.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمحمود صابر محمد احمد24634

2915107.510.51810821575نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمحمود منتصر محمد فاروق ابراهيم24635

2717101014241593166.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمصطفى حافظ حسن حافظ24636

201510910.519.51276.5146.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمصطفى على محمد سعد هللا24637

2015108.59.5181073167.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمصطفى عمرو فولى سعد24638

2015107.5815.51070.5156.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمالك فرنس شفيق عيد24639

27.51514.57.51219.513.590197.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارموسى احمد شحاته السيد24640

362419.513.51427.519.5126.51875نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارنور الدين محمود شحاته زكى24641

2015108.5917.51072.5186.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارهانى ربيع مراد ابراهيم24642

2020.5107.58.5161076.5166.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارهانى مؤمن مرعى صابر24643

372718.51314.527.518128176.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارهشام سيد بيومى سيد24644

2515107.5815.51681.5156.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارهشام يوسف محمد يوسف24645

3416.5107.5815.515.591.51565نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاروليد عبدالنبى مرعى زكى24646

3419.51713.51528.517116207.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارياسر عنتر على محمد24647

2015107.512.52016811275نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاريوسف احمد بدوى على24648

20.515107.5815.510711485نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاريوسف اسامه احمد محمد24649

20151010132310.578.51775نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاريوسف حمدى على محمد24650

2515107.59.51710771565نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاريوسف عاشور حسن عبدهللا24651

38252014.51529.519.5132196.55نظاميغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزاريوسف عاطف عبدهللا السيد24652

3622.5191410.524.516.5118.5156.56.5نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزاراسراء محمد احمد ابوزيد24653

322419.512.51224.514.5114.51766.5نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزاراسراء مصطفى محمود محمد24654

38.527201414.528.5191331876نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزارامنيه اشرف مراد محمدين24655



38.52419.51414.528.520130.5196.55نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزارشاهيناز ربيع سعيد مهدي24656

342118.510122218113.51875نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزارشهد عادل احمد محمد24657

36.5212010.51121.518.5117.51975نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزارعطيات محمد راضى عباس24658

3822.52014.51529.5151251965نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزارعنان سعيد ابراهيم صالح24659

37.523.5191313.526.514120.5166.55نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزارفداء احمد عبدالحميد عبدهللا24660

3627191212.524.516122.52065نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزارهاجر حسين ابراهيم عبداللطيف24661

40302015153020140208.57.5نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزارياسمين على ابوبكر عبدالصالحين24662

31.521.51611.59.52116.5106.5206.56.5نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزاراحمد محمد جمعه على24663

29.522.5169.59.519181051885نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزارخالد عماد خالد على24664

3619.51910.57.51819111.51875.5نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزارخالد محمود حسنى حبشى24665

392219.513.512.52619.5126207.55نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزارعادل جمال دكرورى محمد24666

37.5251913.51225.5201271475نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزارعبدالرحمن خالد عنتر ناجي24667

3926.518.510122216122197.55نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزارعبداللطيف محمد عبداللطيف احمد24668

352718.511.51223.518.5122.51787نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزارعمرو عاطف مرعى حسين24669

40291914.51428.518.51351975نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزارمحمد محمود جمال عبدالعزيز24670

6156.57.5411.52.541.5165.53نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزارمحمد محمود على محمد24671

2519107.57.51510791975نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزارمحمود سيد سليمان سعد24672

392919.51412.526.519.5133.5177.55نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزارمحمود هيكل عبدالسالم احمد24673

362217.5991815.5109196.55نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزارمصطفى احمد صالح يونس24674

3825.51812.51325.519.5126.5187.55نظاميالرحاب االعدادية الخاصهبنى مزاريوسف عاطف محمد زايد24675

2015107.57.51510.570.5156.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارابتسام شعبان عبدالعظيم احمد24676

2015107.57.5151070166.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاراحالم عماد ناجح احمد24677

37.52519.5101222181221675نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاراسراء سعيد احمد محمد24678

4027.519.51314.527.519.5134208.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاراسراء محمود معتمد مهنى24679

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاراسراء مصطفى جمعه احمد24680

40291915153019.5137.5207.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاراسماء عابد محمد ابراهيم24681

23.5151087.515.510741455نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارامانى اسماعيل احمد جابر24682

402918.515142919.51361885.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارامنيه رضا عبدالحكيم محمد24683

2815107.58.5161079188.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارامنيه عبدالقادر مصطفى احمد24684

39.53019.51414.528.520137.5198.55.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارامنيه هانى عيسى احمد24685

4028.52015153019.5138188.55.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاراميره طهير على عبدالعظيم24686

2115108.57.51610721785نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارامينه محمد قاسم محمد24687

36.526.517.512122418122.5186.55.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارانجى رضا احمد عبدالعظيم24688

201510.57.59.51711.574146.55.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارايات سارى محمد مقيدم24689

261512.5810181586.51965نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارايمان حسنى حسن محمود24690



غغصفر0غصفرغغغغغنظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارايمان ناصر محروس علي24691

2015117.57.51510711685نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارايه ابراهيم عبدهللا محمد24692

10.5455.57.5131042.51365نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارايه احمد عبدالجواد صابر24693

201511.57.51017.512.576.5166.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارايه جمعه محمد حسن24694

25.51612.57.51017.513.5851785نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارايه شوقت عبدالمنعم عبداللطيف24695

3919.513.51110.521.518111.51775نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارايه طه حلمى صالح24696

222111.58111915.589188.55.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارايه ماهر محمد حماد24697

261814.58111912.590178.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارايه محمد ناجى على24698

372113.510.51020.518.5110.5177.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارايه هشام نمر عنتر24699

3216189.51019.517.5103197.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاربسمه جمعه سيد احمد24700

2215.5107.57.5151072.51176نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارجليله شحاته احمد العبد24701

352617141428191251067نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارحبيبه اسماعيل عزمى محمد24702

201510107.517.51072.5147.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارحبيبه جمعه احمد محمود24703

21.51510109191075.5147.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارحسناء حمدى نجاح محمد24704

208.5487.515.51.549.51552نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارحنان مندى صالح عبدالحليم24705

2015107.57.5151070137.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارخلود عبدالنبى عبدالعليم احمد24706

2015108.57.51610711375نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارخلود مندى محمد عرابى24707

28.515129.510.5201085.51476.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارداليا مندى زايد عبدالرحمن24708

301516108.518.51089.51875نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارداليا هانى عبدالعظيم احمد24709

38.518191513.528.519.5123.51786.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاردعاء احمد عبدالعظيم ا حمد24710

2016.51097.516.510731685نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاردعاء محمد عبدالعظيم محمد24711

2015107.57.5151070157.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاردعاء محمد فؤاد على24712

2015.51087.515.51071167.55.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاررغده حربى اسماعيل جمعه24713

3618169.51120.518.5109157.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارريهام طه محمد احمد24714

37251714.51226.517.5123187.56نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارزهراء شعيشع ابراهيم ابراهيم24715

3927.516.513.512.52618.5127.51956.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارزهور على محمد يوسف24716

20151087.515.51070.51375نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارساره ادريس مصطفى سيف24717

29.51512118.519.51086177.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارساره اسماعيل احمد جابر24718

2515.51310.57.5181081.5197.55.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارساره صالح بكرى صالح24719

20151311.57.51910771975نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارسمر محمد نجاح محمد24720

3929191514.529.520136.51886نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارسهيله حسام الدين ابراهيم محمد24721

39.527.5191513.528.520134.5187.57نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارشاهندا ماهر كمال عبدالعظيم24722

3019.510.511.51021.51091.51975نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارشهد احمد احمد جابر24723

39.528.520151530201381875.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارشهد حربى محروس سيد24724

3419.515.56.51117.51298.51776.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارشهد خالد صالح محمد24725



38.521.513.57.57.51510.5991876نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارشيماء احمد جمعه فتح الباب24726

311612.57.57.5151185.5166.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارشيماء صالح جمعه احمد24727

2015107.57.51510701975نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارصباح عبدالمنعم حسن عبداللطيف24728

2015107.57.51510701875نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارصفيه رضا عبدالدايم حسن24729

2015107.57.5151070166.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارعبير على عبدالحميد محمد24730

2016.5107.57.51511.573176.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارعلياء احمد محمد احمد24731

2015107.57.51511.571.51475نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارعلياء فرج محمد حسن24732

24.515109.511.52113.5841585.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارغاده رجب عبدالرؤوف محمد24733

2819.5118.510.51916.594177.55.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارغرام عبدالتواب راضى عبدالغفار24734

3423.518.51413.527.518.5122147.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارفاطمه اسماعيل على محمد24735

2015107.57.5151070166.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارفاطمه محمد عيد محمد24736

2715117.57.51510.578.5147.55.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارلمياء ناصر رضا السيد24737

3718.5168.51220.516.5108.5177.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارملك سيد محمود عنتر24738

2018.5107.57.5151073.5117.55.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمنار محمود صالح عيد24739

20151088161576137.55.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمنه هللا كرم محمد احمد24740

2017.5117.57.5151073.51775نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمنه محمد دسوقى احمد24741

2015.5107.57.5151070.51475نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارنجالء زين العابدين حموده صالح24742

2015107.57.51510701665نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارنجالء محمد زغلول محمد24743

33.51812.5911.520.517101.51775نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارندا محمد لطفى محمد24744

211510.56.58.51515.577156.55.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارنرمين محمد ناجى محمود24745

3322126.58.5151496187.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارنسمه جمعه سيد احمد24746

2015108.57.51610711675نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارنسمه حداد احمد دياب24747

40292015153018.5137.5177.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارنورا امره جارحى محمد24748

33.524.5128.5917.51097.5137.55.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارنورا رضا كامل عز الدين24749

2015107.57.51510701475.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارنورا عبدالناصر سليمان احمد24750

31.519.5105.51015.511.5881485.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارنورهان مصطفى شحاته رشاد24751

3625.5158.512.52118.51162085نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارنورهان ناصر كمال عبدالعظيم24752

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارنورهان هانى عبدهللا علي24753

25.515107.57.5151378.51355.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارنورهان هايل عبدالمنعم محمد24754

40252014.51529.520134.5189.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارهبه عوض زيادى احمد24755

34.529151314.527.5191251166نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارهدى على سيد ابوبكر24756

561283.5نصف2015107.5310.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارهدى محمد مصطفى بغدادي24757

34.5151087.515.515.590.51575نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارهناء لبيب سيد عبدالحليم24758

20151097.516.51071.5176.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاروالء شعيب جمعه احمد24759

3323.51914.51529.518123146.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاريارا على عثمان على24760



2015107.57.5151070105.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارياسمين طهير صالح عبدالحليم24761

28.51511107.517.510821475نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارياسمين عاشور منسى محمد24762

341818.514.51428.5201191875نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارابراهيم عثمان احمد محمود24763

23.5151098171075.5156.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارابراهيم محروص سيد حسن24764

121567.5310.5346.51551.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارابراهيم محمد على محمد24765

25.5181187.515.514841375نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارابو الصفا صالح صفوت محمد24766

35.524.512.511.511.52316.5112145.55.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاراحمد جالل حسين احمد24767

20.515109.57.5171072.51665.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاراحمد حسن محمد حسن24768

402718.513.51427.5201331385.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاراحمد خالد سباق مدكور24769

36.5161514122619.5113166.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاراحمد سيد حسن محمود24770

361513.512.5921.518104156.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاراحمد على محمد ابوبكر24771

3015109.57.51710821265.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاراحمد ناصر احمد عبدالحميد24772

23.515109.57.5171681.51265.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاراسامه محمد شبيب احمد24773

3419.51811.57.51919109.51555.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاراسالم ربيعى كريم محمد24774

34.515109.57.5171288.51455نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارامين مصطفى سيد احمد24775

20151087.515.51070.51255نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارايمن السيد حسن سيد24776

3015108.511.5201085156.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارتامر ايمن السيد وردانى24777

24.5151079.516.51076156.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارتيمور طالب الحسينى احمد24778

32.516108.51321.51494167.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارجمال حربى حسن حسن24779

3221139.510.520141001575نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارحازم احمد عز العرب ابراهيم24780

2215108.57.51610.573.51455نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارحسن احمد امرى كريم24781

491552.5واحد20947.57.515نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارحسن اسماعيل سيد صالح24782

2015107.57.51510701265نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارحمدى بدوى محمد ابراهيم24783

351152واحد8.564.57.57.515نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارحمدى صالح شحاته فرغلى24784

27.5151088.516.510791265نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارحمدى محمود ناجى على24785

2015107.57.5151070146.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارخالد حماده مصطفى عيد24786

31.515119.57.51717.592136.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارخيرى معنى خيرى محمد24787

2015107.58.5161071135.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاررجب حربى رجب شحاته24788

7.59.52.57.5310.510401355نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاررجب حسين جابر حسين24789

43.5166.55نصف208.557.529.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاررجب على رجب حافظ24790

2415107.57.51510741765نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاررضا ممدوح عطا الكريم عبدالغفار24791

2415107.57.51510741655نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارسليمان محمد سليمان محمد24792

23.515107.57.5151073.51455نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارسيد بدوى سيد صالح24793

2515107.57.51510751455نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارشهاب حربى جمعه يوسف24794

25151187.515.511.5781355نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارشهاب طالب الحسينى احمد24795



251515.5107.517.510831355نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارطه ابراهيم كمال ابراهيم24796

231514.5109191081.51155نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارطه عبدالنبى خليل محمد24797

20151097.516.51071.51255نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارعاصم محمد احمد عبدالحميد24798

25151587.515.51080.51066.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارعبدالحليم ناجى عبدالحليم محمد24799

20151087.515.51070.51555نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارعبدالرحمن محمود سيد عيد24800

35.5171714132718.51151375نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارعبدالرحمن هانى احمد حسين24801

24.51514.597.516.51080.51175نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارعبدهللا ياسر عبدهللا صالح24802

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارعبدالواحد احمد حلمى ابراهيم24803

36211514112517.5114.5197.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارعلى عيد عبدالوهاب احمد24804

23.51512.57.57.51510761475نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارعلى كامل على كامل24805

261514.510.57.5181083.5188.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارعلى ممدوح حموده صالح24806

261514.5881615.5871675نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارعمرو رمضان محمد اسماعيل24807

2715157.57.5151082156.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارفريد عبدالعظيم مشاضى عبدالعظيم24808

30151714132719.5108.5157.56نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاركرماوى عيد السيد اسماعيل24809

2015147.511.51910781575نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاركريم حربى رجب شحاته24810

2015147.57.51510741475نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاركريم عارف مختار عبدالحليم24811

107104.53.582371063نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمؤمن رجب محمد توفيق24812

2015137.5916.51074.51365.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمحمد حسن ابراهيم عبدالحميد24813

3426171311.524.518119.51875نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمحمد حسن محمد ابراهيم24814

27181813102315.5101.51785نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمحمد حماده ربيع عالم24815

36211913.51124.516116.51885.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمحمد خيرى احمد حسن24816

381716.512.51224.516.5112.51685نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمحمد رمضان محمد عبدالعظيم24817

20151587.515.51075.51585.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمحمد سيد عامر السيد24818

89107.5310.5441.5755.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمحمد صالح حسن محمد24819

312216.59.51322.5201121296نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمحمد على محمد صالح24820

غغ108غصفرغغغغ10نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمحمد مصطفى شحاته مصطفى24821

2015107.57.51510701066.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمحمود اسماعيل مرتضى اسماعيل24822

2815107.5815.51078.51366نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمحمود حمدى عبدهللا حافظ24823

2015107.57.51510701486نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمحمود رجب محمود عبدالجواد24824

2015107.57.51510701065نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمحمود عزمى عبدالسالم محمد24825

101543475.541.5375نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمحمود محمد ابراهيم محمد24826

2415107.57.51510741065نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمحمود محمد محمد ابراهيم24827

2015107.57.51510701085نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمصطفى الحسينى محمد شمرون24828

201510.57.57.5151070.5107.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمصطفى جمعه سيد ذغبى24829

2115147.57.51510751385نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمصطفى رجب محمد خليفه24830



20744.57.51224577.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمصطفى عاطف كمال عبدالعظيم24831

281515.57.57.5151083.5137.55.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمصطفى فتحى يحيا مصطفى24832

37241812.51426.520125.5117.56نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمصطفى كرماوى جمعه على24833

106103.547.51043.5555نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمصطفى محمد سيد عبدالحليم24834

2015107.57.5151070107.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمصطفى محمود مصطفى عبدهللا24835

261512.57.57.5151179.5107.55نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمصطفى منصور مصطفى احمد24836

206643.57.53.543676نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمصطفى هانى مصطفى محمد24837

208443.57.5241.577.55.5نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارمنصور قياتى احمد عبدالوهاب24838

2515107.57.51510751055نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزارهادى جعفر ابراهيم جعفر24839

261510107.517.51583.51685نظاميمنشاه اليوسفى االعداديهبنى مزاريوسف رضا حماد احمد24840

2015107.57.5151070115.56.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراسراء احمد عبدالهادى احمد24841

38302014.514.52919.5136.51786نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراسراء جمعه عبدالسالم علي24842

85104.53.581.532.5785نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراسراء سليمان حسن عبدالهادي24843

201516.57.57.5151076.51085.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراسراء محمد احمد خليفه24844

2015107.57.51510701185نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراسماء رفاعى جمعه دكروري24845

372617.51213.525.5181241887.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراسماء شعبان شحاته دكروري24846

271516.57.57.51511.5851686.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراسماء عادل محمد ابراهيم24847

2816107.57.51510791085.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارالهام عزات مصطفى محمود24848

2115107.57.51510711586.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارامانى هانى السيد حمزه24849

2015107.58.51610711087نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارامل على عبدالوهاب محمد24850

2015107.57.51510701285.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارامنيه جميل كامل محمود24851

33241611102115.5109.51585نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارامنيه مصطفى فاروق محسب24852

3529151211.523.519121.51486.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراميره احمد مصطفى مصطفي24853

25161012.51123.516.5911086نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراميره جمال عيد محمد24854

352311.58.5917.515102197.56.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراميره هانى ابوالعنين عبدالغني24855

20151087.515.51070.51075.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارايمان على محمود دكروري24856

3529.515.58.51119.519.5119176.57نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارايه خالد رجب عبدالعظيم24857

2115107.57.5151071107.57.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارايه صابر السيد شحاته24858

2015107.57.5151070107.55.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارايه عزت احمد حافظ24859

48117.56صفر201544.54.59نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارايه محمود حسن حسن24860

35181811112216.5109.51876نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاربسمله حسن اسماعيل محمد24861

14.5653.53.572.53596.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارتحيه نادى ابو الداليل حماد24862

29.5485.5صفر95537.510.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارتوحيده ربيعى فاروق ابراهيم24863

2015107.57.51510701175.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارحبيبه اسماعيل رجب صالح24864

393019.513.51528.519136127.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارحبيبه على احمد احمد24865



2816106.58.51510791476نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارحبيبه محمد محمد عبدالسالم24866

24.515107.57.5151074.5136.55.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارحسناء رجب عبدهللا ابراهيم24867

65صفر22.5واحد8.561.532.55.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاردعاء عبدالستار عبدالحفيظ عبدالعظيم24868

3322139.51120.515.51041686نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاردعاء على راضى ابراهيم24869

77547.511.5232.5755نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررانيا احمد عبدالغنى احمد24870

13.5154.53.57.51124696.56نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررانيا احمد على على24871

20154.53.547.52491175نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررانيا رضا شحاته دكرورى24872

2715107.57.51510771176نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررانيا زين العابدين ابراهيم حافظ24873

24.5955.52.581.5481175.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررانيا على حسن عبدالحميد24874

33.5275صفر1384.53.54.58نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررانيا محمد جالل شحاته24875

3986.55نصف20942.535.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررانيا محمود عبدالغنى علي24876

31876صفر10.585.5437نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررحاب حسن نجاح السيد24877

2015107.57.51510701085نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررحمه احمد حسين عبداللطيف24878

2095.553.58.52.545.51785نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررحمه بيومى محمد بيومي24879

36.519137.51017.513.599.51597نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررحمه حبشى حلمى محمد24880

2095.54.537.51.543.577.55.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررحمه حسب هللا فايز حسن24881

2016107.57.51510711286.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررحمه سليمان مبروك مصطفي24882

2715107.57.51510771476.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررحمه طارق احمد حسن24883

3215159132218102166.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررحمه عبدالحميد رياض جوده24884

39.565.55واحد20843.536.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررحمه محمد صالح احمد24885

34475صفر1395.533.56.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررحمه ناصر عبدالوهاب عبدالنبي24886

11.5953.53.57234.5676.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررشا عيد شحات عبدالوهاب24887

35.52516.510.510.521201181787نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارزينب عيد عبدهللا محجوب24888

40282014.51529.520137.51376.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارساره السيد عبدالرازق علي24889

28663واحد9.573.5527نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارساره حسين كامل دكروري24890

35.52819.51413.527.519129.5137.56نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارسهير جمال عبدهللا السيد24891

39.53019.513152817.5134.51686.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارسهير على احمد احمد24892

3176.55نصف1175.5347نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارشاهيناز ماهر جمال مرزبان24893

2174.5347342.5975نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارشروق اسماعيل رجب يوسف24894

2015107.57.51510701075.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارشروق حجازى جمال مرزبان24895

2715107.57.51510771175نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارشروق على سمير فؤاد24896

50.5475نصف20156549نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارشروق كمال عبدالعزيز عبدالغنى24897

30.51511.57.57.5151082167.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارشرين رمضان جمعه حسن24898

3015107.57.5151080146.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارشهد ابراهيم محمد اسماعيل24899

551175واحد221510437نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارشهد رضا جمال ابراهيم24900



34.5171389.517.514.596.51776نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارشيماء احمد حسنى شحاته24901

402720151530201371475.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارشيماء احمد حماد عبدالكريم24902

23.515147.57.5151077.51576نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارشيماء سمير سالمه ابراهيم24903

3621.518.51213.525.517118.51776.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارشيماء سمير على احمد24904

361819.59101917.51101987نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارصفاء جمعه محمد مصطفي24905

2215107.57.51510721676.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارصفاء حسن بيومى فتح الباب24906

28.515107.57.5151078.51485نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارصفاء رمضان شحاته جبر24907

2315107.57.51510731685نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعبير بكرى على محمد24908

26.51510.56.58.51510771687نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعبير محمود شحاته عبدالوهاب24909

15.57557.512.52421686نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعال صبحى محمد يوسف24910

12.595.547.511.5240.51585نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعيده خالد حسين محمد24911

35.515107.57.5151085.51686نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارغاده جمام رجب حافظ24912

2015107.57.51510701576.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارغاده على حسن حبشى24913

1671044.58.53.5451675نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارغاده محمد عبدالعظيم حسين24914

3617207.57.51515.5103.51877.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارفاتن صابر السيد حسن24915

3015107.57.51510801786نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارفاطمه الزهراء ابراهيم فؤاد ابراهيم24916

2015107.57.51510701586نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارفاطمه الزهراء شملول حافظ احمد24917

271510.57.57.5151077.51676نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارفاطمه رزق عمر محمد24918

3215107.58.51610831675نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارفاطمه صالح السيد بربري24919

2815107.57.51510781776نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارفاطمه عبدالغنى مجاهد عبدالغني24920

3518.516.58.51119.518.51081875.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارفاطمه عشرى ابوغنيمه ابراهيم24921

25151098.517.51077.51675نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارفاطمه على احمد حسين24922

5.583.54.57.5122311575نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارفاطمه فرج محمد امين24923

1664.5448438.51575نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارفاطمه محمد ابراهيم مصطفي24924

2615107.57.51510761665نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارفاطمه مصطفى كمال بكري24925

3016.511.588.516.510.5851686نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارفريده شربينى على عبدالحليم24926

40272015153019.5136.51987نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارلطيفه خالد مصطفى جاب هللا24927

116.5107.57.5152.5451555نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمروه جمعه رجب ابراهيم24928

20557.57.5152471585نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمروه سبع سعودى عبدالحميد24929

124.54.57.57.5152381585نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمنار عاشور محمد جبر24930

301510810.518.51588.51685.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمنار عاطف رياض عبدالوهاب24931

3924.5197.512.52016.51191787.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمنار عزت شريف يوسف24932

2015107.57.51511.571.51585نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمنار محمد مصطفى ابراهيم24933

3217107.58.51614891675.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمنار محمود على علي24934

24.515107.57.5151074.51575.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمنه هللا احمد على حسين24935



34.515.511.5910.519.516.597.52078نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمنه هللا محمد حسن على24936

2515107.57.51513781776.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمنى خالد فوزى محمد بخيت24937

3015107.57.51510801775نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمنى محمد حسن زيدان24938

444.57.57.515229.51575نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمنى محمود ابراهيم عبدالجواد24939

26.515.5107.57.51512.579.51676نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمنى هانى احمد عبدالعليم24940

28.515107.57.5151078.51885نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمياده احمد محمد ابراهيم24941

26.515107.57.5151076.51875نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمياده رضا فيصل محمد24942

124447.511.52.5341575نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمياده صالح عبداللطيف خليفه24943

341514.57.57.5151290.51887.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارنجالء عبدالحميد حسن عبدالحميد24944

14667.57.5153441583.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارندى حسن دسوقى محمد24945

2015107.57.51510701675نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارنسمه محمود حسن محمد24946

3929.519.514.51529.520137.51676نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارنعمات خالد محمد عبدالعظيم24947

3315117.58.51610851875.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارنعمه محمد رشدى معتمد24948

2015107.57.51510701685نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارنها اشرف اسماعيل كامل24949

2015107.57.51510701655نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارنور رجب رمضان حافظ24950

28175.55صفر5663.57.511نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارنورا احمد عبدالعظيم محمد24951

38.51473صفر1081037.510.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارنورهان خلف مصطفى خلف24952

311512.57.57.5151083.51885نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارنورهان سيد على حسين24953

21.51512.57.57.515107466.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارنورهان عبدهللا خميس ابراهيم24954

2015107.58.51610711865نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارنورهان فريد رمضان بكري24955

3724.519.513.514.528181271865.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارنورهان نبيل محمد مصطفي24956

2085.5459244.51765.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارهاجر حمدى حسين صالح24957

363018.514142819131.5176.56.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارهاجر ربيعى احمد صالح24958

22.515117.57.5151073.5165.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارهاجر طلعت جمال محمد24959

3316.516.57.57.51519100176.57نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارهاجر على محمد علي24960

3426.511.511.5920.515.51081568.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارهانم جمال حسين حسن24961

2315107.5815.51073.51565.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارهبه شحات شحات عبدالوهاب24962

21115.52صفر374.52.546.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارهبه كامل احمد علي24963

33.5862.5نصف13.565.5448نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارهدى على محمد ابراهيم24964

32.5135.55نصف9.56.564.55.510نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارهيام سلمان على فتح الباب24965

281510.57.57.5151381.51365نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاروداد رزق حسين محمد24966

2815117.57.51514831575نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاروفاء السيد ابراهيم محمد24967

33151197.516.51590.51266.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاروالء جميل حسن السيد24968

208.5103581.5481465.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاروالء حماده عدلى يوسف24969

20.515107.57.5151070.5156.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاروالء دياب سعودى عبدالحميد24970



24.515107.57.5151074.51455نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاروالء عبدهللا احمد عبدالغني24971

20.515107.57.5151070.51465نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاروالء على صابر السيد24972

22.5151088161073.51075نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاروالء مصطفى رشوان محمد24973

37.520.515810.518.520111.5156.57نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاروهيبه مصطقى حلمى محمد24974

341513.57.57.5151289.5176.57نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارياسمين عطيه جالل جاب هللا24975

38145.55.5واحد8.585.57.57.515نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارابراهيم احمد شحاته مراد24976

261053نصف64537.510.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارابراهيم خالد سيف النصر فرحات24977

3621.514.57.57.515161031665.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارابراهيم عثمان حسن مصطفي24978

9.515123.57.5111.549145.52.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارابراهيم فولى عبدالسالم جاد24979

28.515147.57.51513.586155.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارابو بكر احمد محمد عبدالحفيظ24980

27.51243واحد7.56.5435.58.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارابو بكر حسين على دكروري24981

39.51255صفر981057.512.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارابو بكر صالح السيد حسن24982

3622201212.524.518.51211465.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد ابراهيم السيد محمد24983

341919.59.57.51717.51071755.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد ابراهيم جمال احمد24984

29855نصف775.54.54.59نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد جمال عبدالسالم عبدالنبى24985

36.5135.55نصف117.5103.547.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد حسن احمد حسن24986

3415187.58.51610931565نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد حماده السيد محمد24987

411455نصف11.58.511.53.55.59نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد حماده محمود محمد24988

29.5115.55واحد11.554.53.547.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد ربيع عيسى نصار24989

2015107.57.51510701555.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد رمضان محمد احمد24990

451256.5واحد108.51357.512.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد زين العابدين عبدالغنى احمد24991

351553نصف1151044.58.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد سعد محمد عبدالجواد24992

40.51476.5نصف156104.54.59نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد شعبان محمد حسن24993

291514.57.57.5151083.5136.56نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد صبرى صبحى عبدهللا24994

2015137.57.5151073166.56نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد عبدالحميد ابراهيم عبدالجواد24995

281516.510.5919.512911355نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد عبدالسالم محمد طه24996

22.51512.57.57.5151176145.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد عثمان احمد حسين24997

13.57114.548.54.544.51352.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد عيد كمال احمد24998

2015167.57.5151076135.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد ماهر محمد جوده24999

10613.557.512.54461465نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد محمد احمد حافظ25000

8.5844.548.510391082.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد محمد زايد زايد25001

23.5151410.57.5181080.51366نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد محمد صالح السيد25002

30201087.515.513.5891777نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد محمد كامل حسن25003

3219.51087.515.51087176.56.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد محمد محمد بيومى25004

271512.57.57.5151079.5177.55.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد محمد محمد فهمي25005



351518.510.512.52317.51091675نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد محمود احمد حسين25006

3215117.57.5151083177.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد محمود حسن محمد25007

43.51463واحد1494.57.57.515نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد محمود محمد محمد25008

3515149.58.51816981676نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد مصطفى مهنى ابراهيم25009

41.51256واحد11.5957.57.515نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد معوض احمد محمد25010

31.523.510.511.5819.517.5102.5125.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد ناجح شوقت جاب هللا25011

361365واحد118.546.5511.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد يوسف محمود دكروري25012

2015108.57.5161071135.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارادهم على حسن احمد25013

3725.516.512.513.526191241365نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراسامه محمد شحاته محمد25014

39.524.520141529201331786.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراسامه منتصر حمدان عبدالغني25015

271065واحد84.53.55510نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراسالم ابوسمره على احمد25016

22.51055صفر4.52.57واحد7.57نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراسالم احمد حسن حسن25017

3520.519128.520.519.5114.51875نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراسالم جمال يسرى ابراهيم25018

763.57.5411.52301352.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراسالم حسان محمد محمدحلمى25019

8.56.5255102.529.51355نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراسالم شعبان سعد كامل25020

2015107.57.5151070125.55.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراسالم عاشور احمد صالح25021

26.5115.55.5واحد77.51.554.59.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراشرف شحاته السيد شحاته25022

241263صفر6.572.5448نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراشرف شريف توفيق علي25023

43127.55نصف11.5155.555.510.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراشرف محمد عمر محمد25024

402716.51413.527.518129137.56نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارالمعتصم باهلل صبحى فكرى عبدالحميد25025

47.5127.55صفر1415567.513.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارامير خالد مختار ابراهيم25026

48117.55نصف21.5855.57.513نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارامير عادل عبدالعاطى مصطفي25027

7.51566.57.5142.545147.55.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارايمن جمعه حسين احمد25028

45652صفر314.51.54.53.58نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارايمن مصطفى حسن مصطفي25029

22.51511.57.57.515107457.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارايهاب جمال محمد محسب25030

45117.55نصف21.55.5557.512.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاربدران خالد احمد محمد25031

3315107.57.5151083187.56نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاربديرى ناصر السيد بديري25032

261510881610771876نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارجاسر محمد عبدالوهاب ابراهيم25033

31137.53.5نصف16.5234.54.59نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارحجاج شريف توفيق علي25034

27.5117.55صفر1053.54.54.59نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارحسام احمد حسين احمد25035

33.516.5107.57.5151085187.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارحسام سمير عبدالوهاب ابراهيم25036

915453.58.51.538117.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارحسام محمد احمد صالح25037

2887.55واحد6.58.54.552.57.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارحسن محمد حسن محمد25038

29.596.55نصف10.5735.538.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارحسن مدحت على محمد25039

44117.55نصف208.53.57.5411.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارحسين رزق حسين محمد25040



31107.55صفر154.57.5411.5غنظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارحماده احمد محمد محمود25041

47.5116.55واحد20.5152.54.548.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارحمدى ابوالداليل سليمان محمد25042

37.51055صفر14946.5410.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارحمدى زين العابدين عبدالغنى احمد25043

34.518.518.51012.522.517111115.56نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارخالد جمال مسعود احمد25044

23.5855صفر104243.57.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارخالد جمام نجاح السيد25045

3421.515.597.516.512.51001775نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارخالد حماده عزام خلف25046

3721159615141021785نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارخالد عبداللطيف جابر محمد25047

41.565.55واحد128.54.587.515.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارخميس ناصر خميس محمود25048

3719.51212132515.51091575.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررشوان محمود احمد حسن25049

3215167.57.51510881485نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررضا حمدى محمد مصطفي25050

111537.5310.51.5411483نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررضا صبحى ابراهيم محمد25051

31853صفر6.584.54.57.512نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررضا مدحت رشدى معتمد25052

261063نصف66.55.53.547.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررمضان احمد مصطفى محمود25053

45.5973واحد12151043.57.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاررمضان رجب رمضان حافظ25054

40675واحد111544.54.59نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارزين الدين عزت محمد زين الدين25055

3072.55نصف1273.5347نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارسيد شعبان جالل السيد25056

1295.53.57.511239.51035نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارسيف الدين ربيعى سيف مصطفى25057

125437.510.51.5331055نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارشحاته السيد شحاته محمد25058

321511.57.57.51511.585167.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارصالح معتز ممدوح محمد25059

2015107.57.5151070187.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارطه رمضان سعد احمد25060

291511.57.51017.513.586.51975نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارطه رمضان محمد محمد25061

88107.57.5151.542.5136.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارطه فتح الباب مرعى حسن25062

36161410112114101187.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارطه هشام مصطفى طه25063

14644.548.51042.5106.55.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعادل خيرى جمال ابراهيم25064

242.56.533.56.5544.51776نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعادل عاطف حسن محمد25065

2515117.57.51510761875.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعاشور عبدالعاطى حميده عبدالغنى25066

144.5107.57.5152.546136.55.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعاصم ابراهيم دكرورى السيد25067

33.5115.55واحد845.57.57.515نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعاطف اسماعيل ابراهيم رمزي25068

2396.53361.5461855نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعبدالجواد جمال عبدالعظيم عبدالجواد25069

1625.53.53.57232.5955نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعبدالحكيم حمدى عبدالغنى عبدالجواد25070

756.57.5310.52.531.5127.56.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعبدالرحمن شملول حافظ احمد25071

2015107.57.51510701555نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعبدالرحمن صبحى مرتضى محمد25072

93107.54.5123371176.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعبدالرحمن محمد شوقت جاب هللا25073

30151210.51323.514.595186.57نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعبدالرحمن محمود على محمود25074

65.54.57.54.512230117.55.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد25075



1265.54.57.512338.566.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعبدهللا احمد عبدالجواد يسن25076

2415107.57.5151074107.55.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعبدهللا ربيعى على محمد25077

835.53.52.56224.51045نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعالء هانى احمد حسن25078

311515.51111.522.512961465نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعلى رضا حسن احمد25079

744.557.512.523055.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعلى سالم عبدالعظيم احمد25080

8554.537.5227.5115.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعلى صبحى على احمد25081

21655.57.5131.546.5127.55.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعلى عثمان على محسب25082

2415107.5815.51074.5156.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعمر عبدالحكيم شلبى حداد25083

13511.53.53.57238.5985نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعمر عثمان فتح الباب حسين25084

1443.53.536.51.529.51186نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعمرو احمد على ابراهيم25085

1031.54.57.5122.529107.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعمرو طارق محمود رمزي25086

1621342.56.5340.51053نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعمرو محمد عبدالعال عبدالقادر25087

19106.55واحد102.52.55صفر3نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعمرو محمد عبداللطيف خليفه25088

27975واحد11.542.56.5صفر8نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارفؤاد احمد فؤاد قطب25089

6313.53.52.561.53077.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارفادى ابراهيم احمد محمد25090

2215167.57.51510781675نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارفارس محمد انور غريب25091

2015147.57.51510741055نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارفتحى مسعود ابراهيم مرسى25092

47785.5واحد20315.543.57.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارفرج فارس احمد عبدالعزيز25093

13512.54373.541107.55.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارفولى سيد شحاته دكروري25094

951042.56.52.533785نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاركريم ابراهيم سليمان محمد25095

7613.53.53.571.535885نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاركريم ابراهيم مهنى ابراهيم25096

2615187.57.51510841086نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاركريم احمد عبدالجواد محمد25097

61.5143361.529765نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاركريم شعبان محمد كامل25098

74.5133.52.561.532765نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاركريم عزت جالل محمد25099

23.5685صفر102.56.52.524.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاركريم عالء عبدالعاطى مصطفى25100

6.53.514.54.548.52.535.51083.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاركريم على توفيق على25101

11.581842.56.52.546.51064.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاركمال عاشور كمال احمد25102

64.5123.52.562.531883.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارلطفى سالم لطفى عبدالهادي25103

17.57104.54.593.547157.55.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد ابراهيم حسين محمد25104

16547.53.511339107.54نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد ابراهيم كمال السيد25105

9.5624.537.5328754.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد احمد عبدالفتاح عبدالقادر25106

9.51511.54.53.583471175نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد احمد محمد عبدالعظيم25107

138.52.55.53.59336117.54.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد اشرف زكى محمد25108

7.531.533632187.53نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد السيد ابراهيم عباس25109

24.515107.57.5151074.5135.56نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد بدر جالل محمد25110



2015107.57.51510701275نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد ثروت مراد دكروري25111

15.58.53.53.536.52.536.51356نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد جعفر محمد علي25112

621.553.58.52.520.5756نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد حجازى كمال عبدالسالم25113

27.515107.57.51514.5821575.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد حسن عبدالحميد محمد25114

137.53.55.54.5103371375نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد خليفه توفيق محمد25115

17155.54.537.5449157.54نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد ربيعى محمد عبدالجواد25116

2015107.57.51510701355نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد رجب دكرورى عبدالوهاب25117

85.523.52.562.524116.54.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد رجب سيد ابراهيم25118

2015107.57.5151070157.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد رجب عبدهللا ابراهيم25119

13.5155437444.5137.56نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد رضا السيد حسن25120

176.51055.510.5549155.56نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد رضا فاروق حسن25121

14152.552.57.52.541.5125.54.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد رمضان على مرزبان25122

7.563437326.51174.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد سالم حسنى ابراهيم25123

352317.51314.527.5201231675نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد سمير عبدالحميد ابراهيم25124

2015107.57.5151070157.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد سيف على خالد25125

12.582549334.5107.53نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد صبحى ابراهيم عبدالجواد25126

74.54336223.527.53.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد صبرى كريم علي25127

2515107.57.5151075127.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد صالح عبدالوهاب محمد25128

97.533.53.572.5291152.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد طلعت حسين علي25129

8.5152.53362341073نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد عبدالسالم خميس عبدالجواد25130

41525.52.58332106.54نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد عبدالغنى محمد ابراهيم25131

8.58.523.547.5329.5157.53.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد عزمى زكى صالح25132

35.523.5181213.525.517.5120107.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد عالء الدين محمود عبدالمولي25133

2515107.57.5151075187.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد على حسن احمد25134

1.55.533.558.5321.5147.54.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد على محمد السيد25135

342519.512.512.52517.5121197.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد عماد جاب هللا محمد25136

23.522.5107.57.5151081157.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد عمر محمد عبدالسالم25137

342518129.521.519117.51675نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد عيد زكى احمد25138

34.525.519.58.57.51615.51111885نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد مجدى السيد عبدالعظيم25139

8.55.53.53.547.53281474نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد محروس حافظ حسان25140

2115107.57.51510711685نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد مصطفى ابراهيم عبدالغني25141

2015107.57.51510701585نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد مصطفى توفيق على25142

3620.514.5137.520.518.5110157.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد مصطفى سعيد خليل25143

14.5734.53.586.5391372.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد مصطفى مفتاح مصطفي25144

106.547.5310.55.536.51472.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد مفتاح عبدالعظيم حسين25145



15.56.511.55.538.53.545.51372نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد ناجح محمد عبدالغنى25146

9.56.5107.54.5123411472.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد ناجى مصطفى مصطفي25147

9.54.54821010381353نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمد ناصر حلمى علي25148

6.573.55.53.59430105.52نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمود السيد ذكى فتح الباب25149

2015107.57.51510701575نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمود ربيعى رضا مصطفي25150

1453.57.529.511431564نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمود رمضان محمد محمد25151

37252015132819.5129.51975نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمود سعد ربيع السيد25152

201511.57.57.51511.5731265نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمود شعبان احمد توفيق25153

2015107.57.51510701365نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمود ضاحى خلف مرسي25154

29.515117.57.5151484.51565نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمود على جالل محمد25155

29.515107.57.5151483.51475.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمود محمد محمود جاب هللا25156

30151096.515.51686.52065نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمحمود ناجى صالح السيد25157

312517.512122419.51171565نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمروان عاطف عبدالجواد محمد25158

33.5221713.5922.518.5113.51565نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمروان محمد حسن عبدالعظيم25159

2015107.57.51515751265نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمصطفى حمزه فكرى حمزه25160

2015107.57.51513.573.51565نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمصطفى صبحى ناجح عبدالغني25161

31.5232011.510.52218.51151675.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمصطفى عبدالعظيم حسين ابراهيم25162

3318.51053واحد5.5432نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمصطفى على احمد حسين25163

24.51510.57.57.51514791665نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمصطقى محمد سعد محمد25164

39282013.514.528171321565نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارمهدى محمود عبدالخالق مهدي25165

2115107.57.5151071156.55نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارناجى مدحت فايز حسن25166

2053.57.529.510481463.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارهشام حجاج عزات احمد25167

12.555.532.55.51038.51563.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارهيثم احمد مسعود احمد25168

1264.55.53.59334.5156.52.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاروليد طلعت عبدالعظيم عباس25169

4643.547.5324.5762.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارياسر صبحى السيد شحاته25170

962.52.53.562.526135.53.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاريوسف احمد محمد مصطفي25171

11.534.53.547.5228.51062.5نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاريوسف رجب شحاته عبدالسالم25172

27.515107.57.5151582.51965نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاريوسف شعبان خميس حافظ25173

28.52013.587.515.51895.51565نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاريوسف على سعيد خليل25174

20.515107.57.5151070.51865نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاريوسف محمد احمد محمد25175

13652.546.5434.51463نظاميالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاريوسف محمد مرسى خلف25176

35.52215.5121022191141675نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاراحسان مغربى محمد رضا25177

2415107.57.51510741775نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاراحالم محمد عبدالموجود محمد25178

352113.513.57.52116106.51575نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاراسراء ابوسمره ابراهيم عبدالجواد25179

10.53532.55.5327107.55نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاراسراء سمير ابوسمره حماد25180



36282014.51529.519.51331675نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاراسماء مصطفى حسن علي25181

21.515107.57.5151071.5137.55نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارامل اسامه محمد فتح الباب25182

2015107.58.5161071167.55نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارامل مدحت فايز حسن25183

25.51810.58.5816.51484.51875نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارامنيه درباله حسن يسن25184

30.5151411122320102.51985نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاراميره جاسر رجب محمد25185

33.51917.5107.517.518105.51585نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاراميره حسن محمد يونس25186

27.515127.57.51511.581187.55نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاراميره صبرى ربيع كمال25187

2315107.57.51512.575.5177.55نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاراميره عادل عبدهللا محمد25188

13.54105.53.594.541127.54نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارايمان اسماعيل صالح محمد25189

14464373.534.5117.53.5نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارايمان زين العابدين صبحى عبدالوهاب25190

27.515107.5815.51078107.55نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارايمان نبيل صابر احمد25191

13.5447.5411.510431285نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارايناس عثمان رفعت دكرورى25192

20151097.516.51071.5137.55نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارايه صبرى محمد حسن25193

5.553.52.51.5422066.53.5نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارايه عبدهللا جمال عبدالسالم25194

28.5151796.515.51187197.55نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاربدريه عنتر بالكريم تونى25195

2015107.57.5151070177.55نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاربسمه رمضان عبدهللا محمد25196

35151712112319109207.55نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارحسناء صبحى شحاته محمد25197

17.53542.56.51042107.52نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارخلود احمد جالل احمد25198

36.52917.512.513.52620129197.55نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارخلود عبدالسالم فوزى حسن25199

40291913.51528.519.5136198.55نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارخلود هانى حسن حسن25200

266.563.536.54491795نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارخيريه احمد زيدان محمد25201

2815139.57.5171083197.55نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاردعاء ابوصباح رجب دسوقى25202

3422.51312112312104.51585نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاردعاء جمعه اسماعيل محمد25203

3827.52014.513.52819.5133187.55نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاررؤيه عبدهللا عبدالعزيز سنوسي25204

2315107.57.5151073177.55نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاررانيا نصر يوسف عبدالجواد25205

2415107.57.51510741775نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاررحاب احمد فتح الباب محمود25206

3426181311.524.517.51201875.5نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاررحمه احمد محمد حسن25207

24.515137.57.5151279.5176.55نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاررحمه على عبدالعظيم حسن25208

21.515107.57.5151071.5196.55نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاررحمه مبروك عبدالكريم تونى25209

38.524201413.527.519.5129.51895نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاررنا يسن انور عبدالهادى25210

39.526.519.51514.529.519.5134.51775نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزاررفيده جمال ذكى محمد25211

403018151530191371875نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارزهراء محمود محمد محمد25212

18.51075صفر1.533.56.5واحد9.5نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارزينب ابراهيم محمد عبدالوهاب25213

251510107.517.51077.5136.55.5نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارساميه دكرورى بكرى دكرورى25214

2696.53.5واحد67.533.558.5نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارسهيله خميس صالح على25215



3215139.57.51711881775.5نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارعلياء ربيعى كمال احمد25216

31.515197.57.5151090.51475نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارمروه ثروت مصطفى طه25217

39.518.519121022111101977نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارمنار محمود حسين محمد25218

2015107.57.51510701666نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارمنى محمود جمال عبدالغنى25219

2915109.57.51714.585.51675نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارمى محمود جمال عبدالغنى25220

34.519.51812.513.52618.5116.5196.55نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارندا مصطفى عبدالوهاب عبدالنبي25221

36.526.5138.57.51614.5106.5186.55نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارنورهان صالح عبدالحميد ابوزيد25222

3828.52015153018.5135197.55نظاميالبهنسا تعليم اساسىبنى مزارهدير مختار هاشم توفيق25223

33.515177.57.5151494.51877.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاراسراء حامد شلقامى احمد25224

115332.55.51.5261275نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاراشجان حسين على عبدالرحمن25225

32.51976.5واحد12.54.563.558.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارامانى عادل مصطفى توفيق25226

402919.51414.528.520137196.59نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاراميره حجازى شحات السيد25227

2515147.57.5151079187.56.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاراميره فولى عبداللطيف حسن25228

36261912.51224.514.51201977نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارايه حسن عبدالوهاب على25229

7.58113.547.51044145.55نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارايه صبحى عالم محمد25230

2615137.57.5151079177.57نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارايه غزاوى على حسن25231

3315147.57.5151087197.57نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارباهيه كمال محمد صالح25232

39301911142513.5126.51978نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارداليا محمد ابوغنيمه احمد25233

38.515198.58.51714103.5206.56نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاردعاء جمعه عبدالمنعم سنوسى25234

3415167.57.51512.592.51976نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارراندا حسن ابورواش محمد25235

3316147.57.51510.588.5187.55نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاررانيا محمد عبدهللا محمد25236

25135.55.5نصف964.5325نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاررحمه عبداللطيف كمال عبداللطيف25237

3119159.57.5171092206.56.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاررحمه محمد السيد محمد25238

3925.5191482213118.52078نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاررحمه محمد شحاته حسن25239

2515117.57.51510761976نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاررشا رضا محمد احمد25240

3015157.57.51510851977نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارساره السيد سليمان عبدهللا25241

148.5123.547.52441976.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارساره عمر عبدالوهاب سليمان25242

3516187.57.5151094206.56.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارسحر احمد ابوغنيمه احمد25243

31.515157.57.5151086.51976.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارسحر جاباهلل محمد احمد25244

39.53019128.520.5181272078نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارشربات طه عبدالوهاب محمد25245

42207.56.5واحد202.5113.547.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارشيماء بدوى محمد جبر25246

2515127.57.51510772077.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارصباح ابوالسعود سليمان عبدهللا25247

3519.5187.58.51614.51031977.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارصفا خليفه قدوار خليفه25248

28.515147.57.51513.5861776نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارصفاء خالد سيد علي25249

2615137.57.5151079167.57.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارغاده جمال عبدالحميد طه25250



36.515137.57.5151089.5187.57نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارغاده ناصر مصطفى توفيق25251

3825.519.591019161181877.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارمروه خالد سيد علي25252

3718.51997.516.514.5105.51776.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارمروه خليفه قدوار خليفه25253

291517.57.57.5151086.51776.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارمروه فرج جمعه عبدهللا25254

32.51518.57.57.51510911977نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارمروه محمد عبدالجواد دكرورى25255

331516.57.57.5151089.51987نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارمريم حمدى محمد السيد25256

201514.57.57.5151074.5197.55نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارمنار سليمان على عبدالرحمن25257

34.52119.57.57.51515.5105.51977نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارمنى محمد شحات السيد25258

2215127.57.51510741977نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارنانسى اشرف محمد احمد25259

3522187.57.51515.5105.51987نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارنجالء فايز فضل هللا حسن25260

28.515147.57.5151082.51887نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارنجالء ياسر جابر على25261

331517.57.57.5151090.51987نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارنورا حسن محمد عبدالغنى25262

175132.52.552421976.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارنورهان حماده عالم احمد25263

35.529.5189.58.518181191577نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارهاجر محمد عبدالعزيز سنوسى25264

38.5302014.513.52820136.52078نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاروالء عبدالقادر سيد على25265

10.5151531.54.53.548.51676.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارياسمين رضى احمد مرزبان25266

26.515127.57.5151078.51675نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارابراهيم احمد ابراهيم حسين25267

28.515167.57.5151084.51976.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاراحمد حماده على عبدالجواد25268

231514.57.57.5151077.51366نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاراحمد رضا عيد احمد25269

33.515167.57.5151695.51877نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاراحمد عمار جمعه عمار25270

2015157.57.51510751676.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاراحمد فولى محمد مراد25271

17.571032.55.53.543.51775.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاراحمد محمد ابوسمره محمد25272

352417.57.57.51513104.51977.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاراحمد محمود ابوسمره حسن25273

3015177.57.51510871975.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاراحمد محمود محمد على25274

104.51.561042.51776صفر16.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاراسالم صالح فولى سليمان25275

21.515117.57.5151072.5167.56.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاراسالم عبدالغنى مبده عطوه25276

351576.5صفر127104.51.56نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاراسماعيل ناجح اسماعيل محمد25277

382318141428201271876نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارالفاروق عمر طارق تونى يعقوب25278

201513.57.57.5151073.51876.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاربدر حجازى على عبدالجواد25279

25.515107.57.5151075.51776.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاربشار زهجر اسماعيل محمد25280

201512.57.57.5151072.51886.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارجمعه شملول احمد عبدهللا25281

15.56104262.5401776.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارحازم عالء غريانى محمد25282

22.56103.52.564.549167.56.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارحسن عبدالجواد حافظ احمد25283

321513.57.57.5151085.5176.57.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارحماده حمدى محمد السيد25284

301513.57.57.5151083.5186.56.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارحماده صبرى سليمان احمد25285



30.515127.57.5151082.5196.57.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارحماده فولى توفيق محمد25286

3715.51687.515.512961976.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارحماده هالل حلمى السيد25287

22.515107.57.5151072.51975.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارحمدى احمد صابر احمد25288

30.5156.55صفر82107.5310.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارحمدى عدلى حسن محمد25289

2215107.57.51510721376.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارخالد جمال محمد حسين25290

30.515147.57.5151488.51676.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاررجب فرج ابوسمره محمد25291

33.5231787.515.515.5104.51877نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاررمضان سيد رمضان انور25292

311515.57.57.5151389.51878نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارزيدان غانم دياب السيد25293

38221714923191191975.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارسالم احمد شحاته حسن25294

37.51818.597.516.512.5103156.57نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارسعيد سيد محمد قطب25295

2015117.57.5151071186.56نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارسلطان محمد منيسى عبدالرحيم25296

127105.538.5340.51676نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارصالح سالم صالح منيسي25297

2015107.57.51510701876.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارطارق حسين محمد على25298

26.51511.58.57.51610791975.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارطارق فتحى ابراهيم عبدالجواد25299

30.515147.57.5151084.51976.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارطه مندى جابر عبدالسالم25300

2015107.57.51510701075.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارعبدالحميد مبروك عبدالحميد طه25301

3215147.5916.51087.51578نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارعبدالرحمن حسن عبدالحميد طه25302

3386.55.5واحد11337.57.515نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارعبدهللا احمد محمد تونى25303

96.567.53.5111.5341676.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارعبدالوهاب عبدالجواد حافظ على25304

39241711.510.522191212078نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارعبدالوهاب محمد ابراهيم عبدالوهاب25305

12.58107.5411.51.543.5146.56.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارعلى السيد محمود عبدالرحمن25306

2015107.57.5151171107.57نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارعلى حربى فولى محمد25307

2015107.57.51510.570.5137.56.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاركريم حسن جمال احمد25308

11.55104.53.581044.51176.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاركريم سيد عبدهللا محمد25309

38.527.519.514132720132.5187.58.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارمحمد ابراهيم سليمان سنوسى25310

10.52117.5310.51044157.56.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارمحمد احمد صابر احمد25311

9.51.544.53.5842787.56نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارمحمد احمد محمد احمد25312

2015107.57.5151070117.56نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارمحمد حسن جمال احمد25313

2015107.57.5151070157.56.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارمحمد خليفه محمد السيد25314

22.515137.57.5151176.5167.57.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارمحمد شرقاوى محمد السيد25315

2015107.57.5151070146.56نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارمحمد عثمان ابوسمره محمد25316

2315107.57.51510.573.5165.56نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارمحمد على احمد مرسى25317

2015107.57.5151171147.56.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارمحمود اسماعيل غريانى طه25318

2015107.57.5151171157.56.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارمصطفى طلبه مصطفى عبدالودود25319

35.5171713.511.52518112.5186.57نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارمعمر منصور عبدالجليل كريم25320



2715107.57.51515.582.5177.56.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارمهدى مفتاح مشرى عبدالجواد25321

2015107.57.5151474147.56.5نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارمهيدى سيد مهيدى حسن25322

2015107.57.51510.570.5117.56نظاميالسلسله االعداديةبنى مزارهشام غريانى طه غريانى25323

2015107.57.5151070167.56نظاميالسلسله االعداديةبنى مزاريوسف فزاع غريانى محمد25324

29.515119.57.5171082.5148.55.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاراروه خالد رضا محمد25325

25.515187.57.5151083.5178.56.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاراسراء عاطف السيد احمد25326

2815177.57.51510851786نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاراسراء عصام عويس محمد25327

40302015153020140188.57.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاراسراء محمد سارى عبدالسالم25328

2015107.57.5151070127.56.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاراسماء احمد محمد راضي25329

392819.513.514.52819.5134198.56نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاراسماء جاد محمد جاد المولى25330

322513118.519.51099.51895نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاراسماء شعبان زكى صالح25331

43.5128.57.5صفر15.57.51082.510.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاراسماء عطيه حماد عثمان25332

3926191514.529.516.5130198.57نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاراسماء قياتى زكى احمد25333

35.515191010201099.5177.57.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاراسماء ماضى ابراهيم محمود25334

3724.51812132515119.51886نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاراالء اسماعيل عبدالنعيم على25335

38.5271815153018.5132198.57نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاراالء عاطف منير محمد25336

40302015153020140199.59.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارالزهراء ناجح محمد ربيع25337

3722.51914.513.52817.51242089نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارالهام عبدالباقى عبداللطيف على25338

30.515121210221089.5178.57نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارالهام محمود رشدى امين25339

321515127.519.51091.5157.57نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارامل نادى امين محمد25340

21.515107.57.5151071.51086.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارامنيه احمد رمضان مبروك25341

39.5301914142819135.5107.58نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارامنيه رمضان خلف مهران25342

37.53019.515153020137177.57نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارامنيه معمر عبدالعظيم مخلوف25343

30.515157.57.5151085.5196.57.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاراميره جمعه كامل عبدالفتاح25344

2915108.57.5161080167.58.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاراميره شعبان صالح عبدالحميد25345

25.515107.57.5151075.51478نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاراميره مصطفى عيسى جوده25346

2075336240125.56.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارامينه عادل عيسى جوده25347

25.5151087.515.51076167.58نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارامينه عمر فولى عبدربه25348

3015101081812851996نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارانجى سميح صالح حنين25349

3415109.59.5191593197.57.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارانجى مكرم مالك سيف25350

32151197.516.51185.5197.58.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارايمان احمد جمعه السيد25351

32181911112214.5105.5167.59نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارايمان رجب مصرى عبدالعال25352

13.52.54.57.5411.51042107.58نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارايمان عبدهللا محمد ابراهيم25353

46127.58.5واحد20647.57.515نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارايمان عثمان جاب هللا عثمان25354

22.515107.57.5151072.5157.58.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارايمان كامل فهمى عبدالباقى25355



24.515107.57.5151074.51278.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارايمان ناصر عبدهللا راضى25356

271510107.517.51079.5167.59نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارايناس عبداللطيف راضى ابراهيم25357

25.515107.57.5151075.5157.57نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارايه احمد ابوالغيث زكى25358

39.529191513.528.520136177.59نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارايه حاتم ربيع محمود25359

28.515108.57.5161079.5157.57.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارايه ربيع عبدالسالم يسرى25360

37.525.5171412.526.519.5126167.58.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارايه عيد محمود السيد25361

20151087.515.51070.5147.58.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارايه ماهر بدرى عبدالعزيز25362

3315159.57.5171292197.58.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارايه محمد قاسم شعبان25363

39301814.514.52918.5134.5187.59نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاربسمله حمدى محمد عبدالفضيل25364

34181511.58.52017.5104.5197.58.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاربسمه رمضان تغيان حافظ25365

34151312.511.52416102167.58.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاربسمه سعد يونس على25366

3115191292111.597.51788.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارتغريد السنوسى ابراهيم رمضان25367

39.5302015153020139.518810نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارتغريد ربيع محمود معبد25368

2015118.5917.51073.51687.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارجنه يحيى حماد ابراهيم25369

3930201514.529.520138.51989.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارجهاد اشرف احمد محمد25370

23.515109.57.5171277.5147.56.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارخلود شعبان عبدالعظيم مخلوف25371

38.5302015153020138.519810نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارداليا حمدى حمدى عبدالوهاب25372

2015207.57.51510801187.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارداليا رمضان السيد عبدالحفيظ25373

34.5151110.51020.515.596.51585.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارداليا سعيد رجب محمد25374

20151087.515.51070.51187.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاردعاء رمضان مبروك عبدهللا25375

20161011.51021.51077.51785نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاردميانه عبدالمسيح شوقى يعقوب25376

2016108101810741685نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاردميانه عماد عبدالمسيح عبدالشهيد25377

32.523.5111313.526.512.51061985.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاردميانه فيلبس صالح متى25378

36.525.51714.514.529191271988.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاردنيا داود نعيم عبيد25379

3824201414.528.520130.5177.58.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاردينا صدقى تداوس جرجس25380

2015107.57.51510701486.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاردينا محمد عبدهللا محمد25381

29.521141012.522.516.5103.51586.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارذهور خالد حماد محمد25382

312016111223161061888.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارذهور ربيع صاوى عبدالجواد25383

34.5271712.512.52518.51221887.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاررحمه سلطان خلف عبدالوهاب25384

30.525.5168.59.51818.5108.5187.58نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاررحمه هانى محمود ابوبكر25385

28.5151087.515.510791686.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارروضه صافى رشدى احمد25386

24.5151211.57.51912.5831686.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارروفيده ابراهيم عبدالحميد عبدهللا25387

31.5181011.5920.511.591.5197.57نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاررويده عبدالقادر عبدالسالم يسرى25388

3724.51412.51022.514.5112.51876نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارريم محمود زكى على25389

2415108.57.5161176177.57نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارريهام حماده جميل ابوزيد25390



29.515109.58.5181284.51687نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارريهام مومن مختار يونس25391

66.549.55.5151041.5886.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارزهور عاشور السيد احمد25392

35.522.5111312.525.515.5110207.56.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارساندى نمر جابر نصيف25393

26.521.5101411.525.51093.5187.56.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارساندى جميل وليم كامل25394

3423.5141413.527.515114196.57نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارساندى ميالد صالح شحاته25395

2015107.57.51510701565.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارسماح السيد سعيد السيد25396

2715.5107.57.5151077.5167.56نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارسمر سراج رجب مسعود25397

29.5151788.516.510881586.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارسها رمضان عبدالعزيز السيد25398

2615158.57.51615.587.51486.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارشاديه رمضان عبدالعظيم على25399

30.5151097.516.51486147.56نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارشروق رمضان محجوب محمد25400

30.5151610.510.52110.5931485نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارشروق محمد ياسين عبدالحليم25401

3626.51610.511.52215115.5187.55.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارشمس محمود يحى محمد25402

23.51510119201179.51985نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارشهد صالح جمعه السيد25403

2015107.57.5151070168.55نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارشهد محمد حسن مهدى25404

45983نصف14.58103.58.512نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارشيماء احمد حسن مهدى25405

27.519101010201187.51385نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارشيماء خلف هللا عيد عمران25406

23.515107.57.5151073.51775.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارشيماء رضا يونس محمود25407

36151312102215101208.55.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارشيماء محمد فتح الباب محمد25408

31.515107.51017.510841687.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارضحى عبدالجواد عيد محمد25409

2215107.5916.51073.5156.57.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارضحى محمد جميل محمد25410

2015107.5916.51071.51587.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارضحى محمود محمد محمد25411

33.517.51513.51427.512105.51878.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارضحى هانى صفوت عبدالعظيم25412

21.515107.57.5151071.5207.56.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارعليا رابح محجوب محمد25413

33.520.51488.516.516.51011976.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارغدير هانى حماد محمد25414

29.51511.57.57.51514851987.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارفاطمه ناصر مازن على25415

32.515117.57.5151083.51887نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارفاطمه يحى صبحى امين25416

38291913.513.52719.5132.5198.58نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارفداء اكرامى تغيان حافظ25417

2015107.5815.51070.5137.56.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارقمر محمد عاشور زكى25418

37.529.51914152919.5134.51778نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاركرمينا اثناسيوس ميخائيل ناشد25419

34.523161112.523.510107197.58.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمادونا حبيب حسب هللا يوسف25420

32302014.514.5292013120810نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمادونا عبدالمسيح جابر ميخائيل25421

21151087.515.51071.51675.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمارى عادل رمزى سليمان25422

38.5302015153020138.5198.57.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمارى نمر فوزى جرجس25423

2415141192010831878نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمارينا صالح انور يوسف25424

30.51515108.518.510.589.52077نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمارينا عماد نادى بباوى25425



38.5302014.514.52918.51362089نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمارينا ماهر عبدهللا يعقوب25426

2015107.57.5151070167.56.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمروه طارق نصر ابوزيد25427

14.5667.57.5151.543146.56نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمروه عالق ابراهيم محمود25428

36.526.5181414.528.519128.5207.59نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمريم اسحق كامل توفيق25429

39292014.514.52919.5136.5187.55.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمريم بطرس عياد شاكر25430

3322.5161312.525.517114197.55نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمريم بيشوى محروس ناثان25431

37.528.520151530201361785نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمريم عماد محروس شحاته25432

3830191515301913619.585نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمريم هانى ذكى سولاير25433

31.517111010201089.51885نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمريم هانى لمعى مرقص25434

3726181012.522.518121.51988نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارملك سليمان غانم احمد25435

3518147.57.5151294178.57نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارملك عاطف احمد السيد25436

3115169.59.51910911797نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمنار صالح جبالى عبدالعال25437

35281815153017.5128.5198.58نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمنار عبدالجواد السيد حسب25438

3015149.5918.51087.51988نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمنار عبدالجواد راضى ابراهيم25439

361719141428181181886.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمنه عبدالباسط عبدالحى محمد25440

35.5151612.51325.514.5106.5187.55نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمنى السيد زكى يوسف25441

31.515147.58.5161288.51875نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمنى صالح جميل السيد25442

31.5151610.57.51813.5941975نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمنى عبدالباسط تغيان حافظ25443

31.515137.5815.511.586.51785.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمنى عالء ربيع محمد25444

32.524157.57.51512.599177.55نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمهرائيل ميالد سمير عياد25445

2915117.57.51510801875نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمى احمد عبدالوهاب مهدى25446

22.51511107.517.510761685نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمى صالح شعبان متولى25447

2015107.57.51510701876نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارمى عالء راضى ابراهيم25448

36.526.5171313.526.519125.51987نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارناهد عطا ظريف عبدالسالم25449

30151597.516.51086.51886.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارندى اشرف جمعه احمد25450

33241712.512.52515.5114.51985نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارندى احمد عيسى احمد25451

3524.518.51313.526.514118.51975.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارندى احمد مبروك عبدهللا25452

37.527.518.514142817.51291675نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارندى خالد تغيان حافظ25453

39271614.51327.518127.51875نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارندى صالح هان على25454

3627131410.524.516.51171795نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارندى محمد عبدالحميد امين25455

23.51510.57.5815.51074.51175نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارنسمه خلف ربيع سعيد25456

23.515107.57.5151073.51585نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارنعمه رمضان كامل فرح25457

2615107.57.51510761695نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارنعمه عادل عيسى جوده25458

22.515127.57.5151074.51585.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارنفين عماد صالح عزيز25459

24.515107.57.5151074.51575.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارنهى خميس سعد عطا25460



2415138.57.51610781566.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارنهى هانى لطفى مصطفى25461

40.51475واحد14.58.5547.511.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارنورا احمد عبدالعزيز احمد25462

36.52819.513.513.52718129187.56.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارنورهان سيد يونس سعد25463

39302014.51529.520138.51978نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارنورهان صالح رشاد محمد25464

25.516.515.513.51326.510941875نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارنورهان على فتحى محمد25465

382818.514142819.51321975نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارهاجر احمد ابراهيم السيد25466

2921.51411.511.5231198.51775نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارهاجر احمد على حسن25467

2915137.59.51710841585نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارهاجر ربيع محمد راضى25468

3415131010.520.51092.51895نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارهاجر عبدالجواد صادق عبدالطيف25469

2615101091910801895نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارهايدى خلف حبيب عيد25470

22.515108.59.5181075.51376نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارهايدى عبدالمسيح نادى بباوى25471

4567.55واحد206.567.5411.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارهدى لطفى ربيع محمد25472

3718.5158.51018.515.5104.5196.56.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارهدير عطيه عبدهللا سليمان25473

38.51265.5نصف14.55104.548.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارهناء عالء الدين شعبان راضى25474

2722159.58.51813951668نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارهيام خالد سيد عبدالموجود25475

4029201514.529.519137.51979.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارهيام كامل ذكى كامل25476

361915.512.51224.514.5109.51775نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاروجدان عمار حلمى عبداللطيف25477

20.515107.57.5151070.51685نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارورده محمد كامل محمد25478

402920151429201381789.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارياسمين احمد محمد شحاته25479

3319.510.57.5916.513.5931875.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارياسمين خالد ربيع مصطفى25480

2815107.57.51510781476نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارياسمين ربيع السيد عبدالغنى25481

34151312.510.52314991977.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارياسمين صبرى شحاته متولى25482

38.52119.515153016.5125.51998نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزارياسمين محمد عاشور جابر25483

35151111.57.51910901575.5نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاريوستينا عادل شحاته بشاره25484

23.515107.57.5151073.51576نظامياشروبه االعداديه بناتبنى مزاريوستينا عيد كامل توفيق25485

44.51275.5صفر204.557.57.515نظاميعزبه تادرس للتعليم االساسىبنى مزاراميره محمد شحاته على25486

23.5151087.515.510741486نظاميعزبه تادرس للتعليم االساسىبنى مزاردنيا صابر ناجى عبدربه25487

29.51512.57.57.51510821577.5نظاميعزبه تادرس للتعليم االساسىبنى مزارذكرى سعداوى راتب سعداوي25488

37301811.51324.517126.51988.5نظاميعزبه تادرس للتعليم االساسىبنى مزارميهرائيل رضا عيد ميخائيل25489

14.57.54.57.57.5151.5431088.5نظاميعزبه تادرس للتعليم االساسىبنى مزارنسمه مؤمن عبدربه خليل25490

201511.57.57.5151071.51265نظاميعزبه تادرس للتعليم االساسىبنى مزاراحمد ايمن احمد مراد25491

12.54.512.5437440.51355نظاميعزبه تادرس للتعليم االساسىبنى مزاراحمد خالد حماد امين25492

117.563.536.53341163.5نظاميعزبه تادرس للتعليم االساسىبنى مزاربهيج محمد احمد عبدالرحيم25493

148.564371045.51365.5نظاميعزبه تادرس للتعليم االساسىبنى مزارتادرس ابراهيم تادرس ميخائيل25494

15657.53.51110471175نظاميعزبه تادرس للتعليم االساسىبنى مزارجرجس ابراهيم تادرس ميخائيل25495



2615107.57.5151076156.55نظاميعزبه تادرس للتعليم االساسىبنى مزارجمال عبدالناصر ابراهيم احمد25496

9.510.51044.58.51048.51073.5نظاميعزبه تادرس للتعليم االساسىبنى مزارعوض قاسم عوض ابوزيد25497

1561043.57.51048.51472.5نظاميعزبه تادرس للتعليم االساسىبنى مزارمايكل يعقوب شكر هللا زكي25498

20.515107.57.5151070.51386نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزاراسماء مسعود مصطفى محمد25499

2015107.57.51510701175نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارالهام رجب ابراهيم على25500

30.51513.510.51020.51089.51375نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارامانى محمد حسين حسن25501

351915.514152912110.51575نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزاراميره فتحى حلمى بدر25502

3515129.59.51910911475نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارجهاد عبدالجواد ابوبكر عوض25503

36.51510.597.516.51088.5137.55نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزاردنيا محمد حسن امين25504

27151097.516.51078.51175نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزاررانيا احمد ابراهيم على25505

27.515107.57.5151077.5107.55نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزاررانيا عمار لمين حسن25506

2015107.57.51510701075نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزاررنا محمد علوانى مجدوب25507

36.515128.58.5171090.51075نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارشيرين فرج محمد عبدالمولى25508

20151188.516.51072.51185نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارصفاء رضا محمد عبدالعزيز25509

غغصفر0غصفرغغغغغنظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارفاطمه عبدهللا عبدالحفيظ عبدهللا25510

2015107.5815.51070.51385.5نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارفاطمه مهدى مفتاح يونس25511

25.515107.5916.510771585نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارفرحه ناصر مصطفى محمد25512

3620189.51221.513108.5178.57نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارمريم حمدى عبدالعظيم محمد25513

382217.513142715119.5158.57نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارمنه هللا حسين راضى حسين25514

30151187.515.51081.51385نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارمياده محمد صالح عوض25515

35.51715.510.510.52111.5100.51987.5نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارهاجر محمد عبدالحفيظ عبدهللا25516

25.515109.59.5191079.51575نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارهيام سيد حسين حسن25517

35.51515.5111223151041675نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزاروفاء خميس مطرف جمعه25518

غغصفر0غصفرغغغغغنظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزاراحمد عبدهللا عبدالحفيظ عبدهللا25519

35.51512.5910191092156.55نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزاراحمد عبدالناصر يونس عبدالصالحين25520

3715157.5815.51092.51285نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزاراسامه عبدالجواد عبدالوهاب خليفه25521

3615189.51221.510100.51486.5نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزاراسالم حسن راضى عبدالمجيد25522

34.51617.51114.525.515.51091286.5نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزاراسماعيل ناصر عبدهللا سيد25523

39.516.5181213.525.514113.51486نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارحمزه سيد رضوان عبدالرحمن25524

29.51515.5691510851085نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارخالد ناجى حسن محمد25525

321517781510891775نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارصالح جمعه عبدالوهاب خليفه25526

2015107.57.51510701075نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارطارق رجب خميس محمد25527

3015106.58.51510801175نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزاركريم عطا احمد عبداللطيف ابراهيم25528

2815107.57.51510781285نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزاركريم محمد حسن امين25529

24.5151078151074.5775نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارمؤمن عثمان رجب سليمان25530



2015107.57.51510701055نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارمحمد فراج ابراهيم على25531

251511781510761175نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارمحمد منصور ابراهيم على25532

2015117.57.51510711055نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارمنتصر سعيد ابراهيم على25533

341514.55.59.5151088.51175نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارنور ممدوح حسنى امين25534

32.51511.57.5815.51084.51285نظامي(فصول ابو رجب االعداديه)ابو رجب للتعليم االساسى بنى مزارهشام شعبان كامل سيد25535

32.5151712.59.52210.5971085نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارابراهيم حماد زكى عبدالعظيم25536

3725.518.5151530191301285نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراحمد اسماعيل محمود محبوب25537

362218.515142917.51231365نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراحمد ايراهيم سعيد السيد25538

35.517.5169.59.51917.5105.51885نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراحمد بهاء محمد عبدالمنعم25539

201510.589.517.51073158.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراحمد جمال احمد محمد25540

281513.57.58.5161587.5197.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراحمد حداد زكى احمد25541

2915106.58.51510791885نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراحمد خميس محمد عبدالغنى25542

21.515107.57.5151071.51475نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراحمد راضى فهمى يسرى25543

2015117.57.5151071167.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراحمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم25544

2815127.57.51510801785نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراحمد كمال جميل امين25545

2315107.57.51510731475نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراحمد محمد السيد حسب25546

31.515107.57.51510.5821675نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراحمد محمود جمعه محمد25547

392717.51112.523.519.5126.51885نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراحمد محمود شحاته حسن25548

26.51513.51091914.588.5176.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراحمد محمود معروف عبدالعظيم25549

30151198.517.510.584146.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراحمد ممدوح شعبان عبدالفتاح25550

392920151530201382086.5نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراحمد منتصر عبدالتعيم على25551

28.515107.59.5171080.52075نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراحمد منتصر محمد السيد25552

37.527.51914.51529.519.51331885نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراحمد نجيب رشدى محمود25553

37.5261914.51529.519.5131.5187.57نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراحمد هانى شعبان صالح25554

29.5211489.517.51496187.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراسامه خلف محمد حافظ25555

2715147.5815.51485.51355نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراسالم اشرف سيد سليمان25556

3320.5128.58.51714.597155.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاراسماعيل هانى عبدهللا سنى25557

40272015153020137197.56نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارامين حسن محمود امين25558

2716167.58.51610851676.5نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارايمن خالد محمد محمود25559

39.5282013152819.51351876نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاربافلى محب ناجى حبيب25560

39.5291914.51529.519.5136.5187.56نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاربديع حسن عيد محمد25561

35231811102117.5114.51876نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاربيشوى مالك صموئيل عبد25562

3724171211.523.518.5120197.55.5نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارتوماس رفعت عزيز جرجس25563

29.515107.58.51611.582187.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارتوماس هانى اسرائيل زكى25564

25201798.517.511.591177.56نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارجرجس حنا تادرس مينا25565



2015107.57.5151070167.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارجرجس عبدالمسيح عوض عطاهللا25566

3215137.57.51519.594.51475نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارجمال عمر جمال عبدالحليم25567

31151811.58.5201195197.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارحازم محمد على مجلي25568

2015127.57.51510721575نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارحسام رمضان عبدهللا زكي25569

4028.51912.51426.519.5133.5207.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارحسام صالح فضل عبدالمجيد25570

3523208.512.52115.5114.51855نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارخالد جمعه سعد عطا25571

3719178.511.520151081777.5نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارخالد طارق صبحى عبدالرحمن25572

39.5261814.514.52916.51292076.5نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارخالد منتصر احمد محمد25573

34.517171011.521.516106166.56نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارذياد احمد معروف عبدالعظيم25574

2315167.57.51512811875نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاررامى كمال محروس ميخائيل25575

3819197.51118.513107.51975نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاررضا خلف رشدى محمود25576

251514691510.579.51965نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاررضا ميالد جابر ميخائيل25577

251514691511.580.5186.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاررومانى ناصر عبدالشهيد حنين25578

3515.51614102417107.51975نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارريمون عالء رمزى سليمان25579

4027.5191513.528.5171321975نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارريمون يوسف بباوى يوسف25580

4024.52015142918131.51775نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارزياد راضى خليل السيد25581

39292015153020138195.55.5نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارزياد وليد قياتى رضوان25582

2215127.57.51512761575نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارسعيد محمود سعيد على25583

331919127.519.513103.5157.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارشادى وليد سمير حافظ25584

392820151530201371575نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارصالح ثابت اسماعيل صالح25585

3318.51610.510.52113101.51675نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارصالح عثمان صالح محمد25586

3415107.57.51510841455نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارصالح عيد صالح عبدالحميد25587

32.5151397.516.514.591.5177.55.5نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارصالح محمود زكى ياسين25588

33.516169.57.51718100.51386نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعبدالحليم مصطفى محمدثابت عبدالعظيم25589

4024.5191514.529.519132197.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعبدالرحمن اشرف محمد عبدالفتاح25590

3715129.5817.514.596166.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعبدالرحمن على سويسى الجوده25591

351710910.519.515.597206.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعبدالرحمن عيد باسل احمد25592

3015107.57.51513.583.5166.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعبدالرحمن محمود ابوبكر محمود25593

3621149.57.517181061975نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعبدهللا احمد حسن مهدي25594

40151711112218.5112.5167.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعبدهللا احمد شحاته عبدالحفيظ25595

311517891715.595.5107.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعبدهللا السيد رشدى امين25596

3924.52013.514.52819.5131177.57نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعبدهللا رجب محمد عبدالحى25597

22.515107.58.5161073.51575.5نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعبدهللا سعودى جمعه عيسى25598

37.520.51814923181171965.5نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعبدهللا شعبان ضيف عبدهللا25599

37.5251811.51223.520124177.55.5نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعبدهللا محمد ابراهيم عبدالمقصود25600



32.52012.5107.517.512.5951676.5نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعبدالمسيح عماد محروس نجيب25601

30.516167.57.5151390.51575.5نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعبدالمسيح محفوظ عبدالمسيح بباوى25602

402919.512152719.51351875نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعبدالمنعم جمال احمد عبدالمنعم25603

372919.513142718.51311775نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعبيد ابراهيم عبدالسالم ابوبكر25604

28.515207.57.51513.5921675نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعالء فولى محمد احمد25605

3115138.57.51613881675نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعلى ممدوح شعبان عبدالفتاح25606

2015167.57.51511.577.51365.5نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعمر رسيم صالح احمد25607

321718.512122414.51061165نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعمر محمد زغلول احمد25608

36.5271911.511.52316121.51875نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعمرو حماده راضى عبدالحليم25609

261716.58.5816.512.588.51765نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارعيد فخرى معوض رزق25610

2115189.57.51715861765نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارفادى عماد عياد جرجس25611

23.51514.57.57.51515831155نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارفارس رجب عبدالحليم عبدالعزيز25612

28.51516.58.56.51514.589.51765نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاركريم جمام عيد مبروك25613

2315107.57.5151073145.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاركريم عبدالعظيم مرزوق عبدالعظيم25614

32.517171091914.51001165نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاركريم محمد مبروك السيد25615

36.52716.51214.526.517.51241876.5نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاركيرلس عبدالمسيح وهيب ارزيق25616

37241713102315.5116.51875نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاركيرلس مدحت عطيه اسحق25617

201511981711741755نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاركيرلس ميالد ابراهيم جرجس25618

362719.514152916.51281875نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمد اشرف محمود معبد25619

20.520147.510.5181082.51355نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمد بطل زايد عبدالحفيظ25620

3420159.511.521131031875نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمد جبرائيل عبدالعظيم مرعي25621

2915107.57.5151079125.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمد حسن رشدى محمود25622

28.515147.58.5161083.51765نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمد ربيع السيد يوسف25623

301511.57.5916.510831775نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمد عاصم محسن يسري25624

311611.511.510.5221090.51665نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمد عاطف يحى امين25625

31.515149.59.51914.5941575نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمد عبدالحليم اسماعيل محمد25626

32.52512.511920111011775نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمد عالء محمد عبدالمنعم25627

26.51511.5891710801375نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمد عالء محمد يونس25628

2715117.5815.51078.51065نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمد عيد احمد درويش25629

2015107.57.51510701675نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمد فولى محمد ابراهيم25630

28.516149.58.51811.588135.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمد محسن محمود محبوب25631

36.5252014.51428.516.5126.51665نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمد منتصر عامر عبدهللا25632

211511781510721475نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمد هانى احمد عبدالفضيل25633

32.5161514.51428.5201121575نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمود جمال نور على25634

28.51617.510.5919.51596.5177.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمود رجب على محمد25635



2015107.5916.51071.51675نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمود شحاته راضى محمد25636

2915177.57.51512.588.51975نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمود شعبان مبروك على25637

201513.57.57.5151073.51475نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمود محمد عبدالحميد السيد25638

201513.57.57.5151073.51165نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمحمود ناجى توفيق عبدالمحسن25639

21.51516.57.57.5151078145.55.5نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمصطفى خميس عباس احمد25640

311518.57.57.5151695.51255نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمصطفى ربيع محمد رشاد السيد25641

31.51519.587.515.51798.5177.55.5نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمصطفى شحاته شقلوف حنيش25642

36242012152719.5126.51775.5نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمصطفى محمود شحاته مرسى25643

40302015153020140188.56نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارمينا رزق جابر يوسف25644

36.5182013152820122.5185.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارهشام رمضان عزيز احمد25645

342617.511132418.5120166.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزارهالل محمد جمال السيد25646

201510.57.51017.510731665نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاروليد رضا صالح محمود25647

201510.57.57.5151070.5136.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاريحيى احمد شعبان صالح25648

322313.512112318109.51265نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاريوسف احمد سعد على25649

29.51716.58.511.5201396196.55نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاريوسف حنا عاذر جرجس25650

2015107.5916.51071.51655نظامياشروبه االعداديه بنينبنى مزاريوسف عبدالحميد صادق عطاهللا25651

31.515105.59.5151283.5167.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاراروه احمد راضى ابراهيم25652

36.521111010.520.516.5105.5187.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاراسراء اسامه فاروق عبدهللا25653

27.515107.5815.51078177.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاراسماء اشرف راضى حسين25654

361513.57.510.5181092.5187.57نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاراسماء جمال عبداللطيف حامد25655

35151513.512.52617.5108.5187.56نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاراسماء منصور مصطفى ابراهيم25656

31.515108.51119.515.591.5165.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاراقبال انس فاروق عبدهللا25657

1373.527.59.5104396.53نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارامل خميس محمد طه25658

12152.547.511.51.542.5885.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارامنيه على محمد طه25659

30.515107.59.5171082.5177.55.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاراميره رزق فريز رزق25660

2015107.57.5151070127.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاراميره مظهر ايراهيم خليفه25661

33.5191012.511.52415101.5187.55.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارانجى منير ذكى شحاته25662

2652.5459244.5136.53نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارايات محمد مصطفى محمد25663

2115107.57.5151071127.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارايه احمد رجب مصطفى25664

371813.513.511.52518111.5197.57.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارايه احمد عيد محمد25665

229247.511.5246.51275نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارايه حماده رمضان احمد25666

331510991812881976نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاربوسى اشرف اسحق ميخائيل25667

29.5177.55نصف14.522.55510نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارحنان عطيه اسحق عياد25668

36.529.51913.514.528201331979نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارخديجه صافى محمد حامد25669

45.5127.56واحد11.51555.57.513نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارداليا اشرف سمير موسى25670



34.51075صفر1291.54.57.512نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاردعاء رمضان رجب ابراهيم25671

2015107.57.51514.574.51085نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاردعاء عادل مصطفى يوسف25672

37151099.518.51292.5197.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاردميانه صالح شحاته عازر25673

2415107.5916.51075.5197.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاردميانه مالك نسيم بشرى25674

37251412.513.52617.5119.5187.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاردنيا عمر فطيم عبدهللا25675

40151011.5920.510.596197.56نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاردينا طلعت مصرى ابراهيم25676

22151078151072117.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاررانيا شعبان عبدالفضيل محمد25677

38.515109101912.595167.55.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاررانيا محمد رجب عبدالباقى25678

4687.53نصف13152.57.57.515نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاررحاب خالف مرتضى محمد25679

33.526109112010.5100177.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاررحمه ربيعى حماده محمد25680

38.52818.514.51327.518.5131197.56.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاررحمه رمضان محمد غبد الفتاح25681

2215107.57.5151072137.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاررحمه مصطفى حسن ابراهيم25682

35151698.517.517.5101187.56.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاررحمه ناجح سيد محمود25683

3965.55نصف16.582.547.511.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاررغده منصور عبدالعظيم عبدهللا25684

13153581324697.53نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاررفيده جمال احمد عبدالرحمن25685

33151089.517.51388.5157.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاررقيه على مبارك على25686

3115107.51017.51285.5147.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارريهام جمعه عصمت حسن25687

2215107.5815.51072.51175نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارزينب ابراهيم محمود محمد25688

2115107.57.5151071197.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارساره عجيب عزيز مهني25689

2315107.57.5151073107.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارساره منتصر عبدالرحمن محمد25690

3057.53نصف115337.510.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارسالمه رمضان عبدالحكيم عبدالفتاح25691

1371.57.57.515238.5147.52.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارسناء على عبدالحميد احمد25692

3215107.57.5151183177.55.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارسهير صالح راضى صالح25693

22.5151087.515.51073127.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارسهيله السيد على عبدالحفيظ25694

322814.51313.526.518119187.56نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارسوسنه تادرس فيلبس ابراهيم25695

34151089.517.51591.5187.56نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارشيرين حسن احمد السيد25696

31.51911.512.513.52614102197.56نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارشيرين عماد حنا وهبه25697

14.554.57.57.515241127.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارشيرين محمود حسين احمد25698

38983.5صفر1682.547.511.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارعاليه شعبان ابراهيم على25699

21.5834812246.5117.52نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارعليه جمال رمضان محمد25700

11.57433.56.52.531.5985نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارفاطمه احمد رمضان احمد25701

37.526.516151328191271878نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارفاطمه محمود راضى عبدالعليم25702

2015107.57.5151070137.55.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارفيوال ناصف عزيز مهني25703

3215107.57.51510821185نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاركامله محمد سعودى مصطفى25704

2715137.57.51510801685نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاركرستين عادل نعيم حبيب25705



2415107.57.51510.574.51586.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاركيرمينا ميالد موريس صادق25706

22.515108.59.5181075.5147.56.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمارينا رضا عطيه قالده25707

121.5101.534.55331184.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمروه احمد مصطفى حسين25708

27.515107.57.5151077.51987نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمروه عبدالنبى الفولى عبدالعال25709

3115107.57.51510811487نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمروه محمد رضوان عطا25710

264102.53.56248177.56.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمريانه ابراهيم فايز باسليوس25711

11.54.553.547.53.5321297.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمريانه رضا حنا كامل25712

15.5353.547.52331585نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمريم معمدانى عيد بباوي25713

18.5126.55نصف32.53.56واحد8نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمريم نادى انور عياد25714

9.53.547.57.5152.534.51173.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمشيره فراج عطاهلل عبدالحفيظ25715

28.5151010.51121.51085187.55.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمنار احمد حسين احمد25716

24.515107.57.5151074.5177.55.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمنال مكرم نجيب عزيز25717

38.521.51513.513.52719121177.57.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمهرائيل هانى سميح عزيز25718

2815107.57.5151078177.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمى ابراهيم محمد مشرف25719

194.5637.510.524297.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمياده ممدوح احمد عبدالرحمن25720

43.51.55323.51073.5واحد10.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارنسمه عبدالعظيم سيد عيد25721

24145.54صفر6.5553.547.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارنعمه رؤوف شاكر فرج هللا25722

441075واحد24653.54.58نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارنور ممدوح جمعه عبدالهادى25723

23.586.55صفر8.554336نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارنورا عشور يوسف عبدالحليم25724

7.5567.57.5152.536163.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارنورا ممدوح زكى شحاته25725

30.5107.55واحد11.5633.55.59نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارنورهان ربيع عبدالوهاب عبدالرحمن25726

185.553.547.53.539.51775نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارنورهان محمود حسين احمد25727

371513109.519.517.51021787نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارهاجر سالم مرعى محمد25728

2285.55.5واحد5.55.542.53.56نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارهاجر صالح محمد على25729

37146.56صفر156.5447.511.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارهاجر محمد على عبدالحفيظ25730

33146.56صفر16463.53.57نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارهدى على اسماعيل محمد25731

23.51573.5نصف5.5454.548.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارهويدا خيرى وهبه ناروز25732

31.515147.5815.513.589.5157.56نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارهيام رجب رفعت حامد25733

231283نصف9.524437نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاروعد عبدالنبى ربيع عبداللطيف25734

36.5683.5واحد11.55.51035.58.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارياسمين محمد عبدالعزيز على25735

2215107.57.5151072157.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاريوستينا ناجى تادرس عبدالمالك25736

21.515127.5815.512.576.5187.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارابانوب ايهاب نبيه بشري25737

3315141011211497187.56.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارابانوب مسعد عبدالمالك مرقس25738

2923.5121313.526.519110187.55.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارابرام ايمن ناجى بشري25739

128.51054.59.52.542.597.53.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاراحمد رمضان ابوالفتح محمد25740



14.58.5103.547.5444.567.54نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاراحمد فولى عبدالرحمن احمد25741

3626181414.528.519127.51075نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاراحمد محمد حماد محمد25742

27.557.53.5واحد63.5103.53.57نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاراسالم مصطفى جويلى جمعه25743

35.5973.5واحد10.55.51035.58.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاراسالم هانى مخيمر سالمه25744

39.5292015153020138.5187.58نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارانطونيوس سمير عبدهللا فرج25745

32.51785واحد95.5103.53.57نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارانطونيوس نادى مالك مهني25746

9.57103.547.51044167.55.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارايهاب سعيد اسحق عياد25747

24.515117.57.5151075.5177.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاربيتر عماد صالح زاخر25748

3419.51412132519111.5177.55.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاربيتر مجدى ثابت زاهى25749

12.53.5105.5510.51046.5157.53.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارتادرس رفعت سميح عزيز25750

2015117.57.51510.571.51585نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارتادرس مينا حنا يوسف25751

2920111111.522.512.5951486.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارتادرس وجيه توفيق يونان25752

531044.58.52.52948.53نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارجاسم جمال حسين شفيق25753

53.536.5222.568.55واحد8نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارجمال اشرف كمال سيف25754

78.545.54.5101.531885نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارجمال حمدى حسن السيد25755

104454.59.5330.5983.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارجمعه عزت جمعه احمد25756

31.515141012.522.51699157.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارحسام ابراهيم جمعه عبدالهادى25757

22.5151087.515.510731985نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارحسن حسنى على حسن25758

27.515137.57.5151080.5147.56نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارخالد محمد شعبان احمد25759

351275.5واحد152.51033.56.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارخضر مدحت محمد عبدالوهاب25760

26151311.58.52016901685.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاررامى ايهاب نبيه بشري25761

107.5512.510451263.5واحد11.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاررامى سمير وليم يونان25762

36383.5واحد11.53107.5310.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاررضا ابراهيم سعد محسب25763

3321.51712.51325.517.5114.5197.55.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارريمون عادل فرج زاهى25764

29.5151187.515.512.583.51966.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارصالح ربيع صالح محمود25765

25.5151388161281.51985نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارصموئيل عبدالمسيح ميالد بطرس25766

143.553361.5301385.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارعادل ابراهيم شفيق اطناسيوس25767

2015107.57.5151070117.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارعادل فرج رجب ابوبكر25768

8.55535.58.5229483.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارعبدالرحمن صابر عبدالحميد احمد25769

25.5107.54واحد12.5441.52.54نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارعبدالرحمن عبدالنبى ربيع عبداللطيف25770

43.55.591.522975واحد6.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارعبدالرحمن محمد رجب مبروك25771

20107.53.5واحد8243.51.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارعبدهللا احمد عبدالمنعم غريانى25772

19107.52.5صفر432.55.5واحد8.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارعبدهللا جمعه ربيع محمود25773

2015117.57.51510711885نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارعزمى عبدالشهيد عزمى ذكي25774

30.588.55واحد13.54.5542.56.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارعالء رمضان رجب ابراهيم25775



173.5432.55.51.531.588.53.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارعلى شعبان عاشور عواد25776

29465نصف144433.56.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارعماد سدن عبدالناصر بدوي25777

21573.5واحد7.5252.535.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارعمر خلف عيد عثمان25778

35983.5واحد18.55442.56.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارعمر عيد فتحى عبدهللا25779

2576.53.5صفر85.5443.57.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارعمر محمود عايد احمد25780

18.5567.53.511242.5137.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارعمر ناصر عادل حلبي25781

39302015153020139197.58.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاركريم عماد احمد محمود25782

34281814.513.52818126137.58.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاركيرلس اشرف ثابت زاهى25783

2015108.57.5161071147.56.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاركيرلس عبدالشهيد حنين مقار25784

64434.57.51.523107.53.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاركيرلس فرج يوسف حنا25785

37.5281614.51428.517127197.55.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاركيرلس وهيب زكى يوسف25786

206634.57.5241.5177.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارلوقا رضا رشدى عزيز25787

15.5543.53.57233.5165.53.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمايكل ايمن سامى رسل25788

30.585.53.5واحد12.565426نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمحمد ابراهيم عبدالحميد محمود25789

14.56104.548.5241125.54.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمحمد جمعه عطيه محمد25790

18753.54.582.540.5886نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمحمد خميس على عبدالغني25791

34151112.58.5211091177.57.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمحمد صافى سيد محمود25792

2667.55صفر5صفر6.559.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمحمد صالح عبدالعظيم صالح25793

3525181512.527.515120.5157.57.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمحمد عبدالناصر ابراهيم محمد25794

3826.5201512.527.5201321786.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمحمد مصطفى جمعه سيف النصر25795

12253.547.51.528983.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمحمد نصر عبدالمقصود عبداللطيف25796

2415127.57.51512781876نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمحمود جمعه ابراهيم صابر25797

15.56.567.52.5103411485نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمحمود جمعه سعد حامد25798

54455101.524.5983نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمحمود رجب ابوسمره محمد25799

10247.52.5102281385نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمحمود عبدالحميد مصطفى محمد25800

2015107.57.5151070177.57نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمحمود محمد محمود حسن25801

3.54373.5251475واحد10نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمحمود مرتضى محمد شحاته25802

8.53.544.537.53.527146.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمحمود مشاضى عبدالعظيم احمد25803

133.54.5426330136.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمرقس عماد عزت مهني25804

12.53.51055102.538.5116.55نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمصطفى حجازى مصطفى يوسف25805

38.5232012.514.52719127.5177.56.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمصطفى عبدالرحمن جمعه عبدالهادى25806

83544.58.5226.5107.55.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمصطفى فراج احمد صقر25807

31.515.510.57.5916.51084167.56نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارمالك صموئيل فايز عياد25808

15.5754.559.5441147.56نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارميخائيل عماد عزت مهنى25809

11.55.55.54.55.5105.5381565نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارميالد مجدى عيد كامل25810



135.547.58.5161.540107.56نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارنادر خميس عيد عواد25811

31.51510.5981713871277نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارنادر محمد فطيم عبدهللا25812

36.5271611122318120.5166.57.5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزارهشام حماده مرتضى عبدالعزيز25813

35.52.582.518.5127.56صفر5نظاميدير السنقوريه االعداديةبنى مزاروليد حمعه رجب محمد25814

34.528.510.51113.524.518.5116.5167.58.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاراحالم رضا عبدالفتاح محمد25815

291612.587.515.515.588.5166.57.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاراسراء حمدى عبدالرحمن محمد25816

2015108.57.51612.573.5176.57.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاراسراء رضه طه محمد25817

2015107.57.5151171137.57نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاراسماء شريف كرمات حسين25818

2015107.57.51510701567نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاراسماء محمد حسين محمد25819

2015107.57.5151070127.56.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارامانى راضى فايز يوسف25820

2015107.57.5151070136.57.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارامل احمد عبدالقادر حامد25821

10.58.53.54.559.51042116.57.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاراميمه عبدالسالم عبدالحميد25822

10.586.57.5613.51048.5146.57.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارايمان سيف النصر مرعى سالم25823

2015107.57.51510701467.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارايمان صالح حمد رواش25824

35.52616.59101915112157.57.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارايمان محمود زيدان يوسف25825

3.51547.5512.5540858نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاربلسم بباوى ثابت السيد25826

362818.514.514.52918.5130196.57.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارتسنيم صالح مرعى سالم25827

282214.59.57.51713.595167.57.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارحنان خلف على عثمان25828

201510.57.57.51513.574147.58.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارداليا السيد منصور مهنى25829

125.537.54.5121042.5126.58.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاررحمه ناصر سليمان عبدالموجود25830

33251311.511.52313.5107.51678نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارريم نصر الدين محمد الدرديري25831

2015107.57.5151070167.58.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارسهيله على يونس عبدالحميد25832

2015107.57.51510701288.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارشرين شلقامى عبدالستار عبدالغفار25833

2015107.57.5151070106.58نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارشرين فولى جليدى السعدي25834

2615107.57.5151379187.57.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارشرين ناصر محمد صالح25835

312115.58.59.51818.5104187.57.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارصفاء حسين شلقامى حسين25836

2015107.57.51513.573.5177.56.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارعبير فاضل ابراهيم مرعي25837

23.51511.57.57.5151681167.57نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارعبير موسى سميح موسى25838

36.530191312.525.520131187.57نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارعفاف رمضان غالب دسوقي25839

2015107.57.51514741577نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارعال جمعه عوض على25840

362817.59101919119.51677نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارعلياء جمال حميده حسن25841

37.5291912.511.52420129.51765.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارغاده صالح يونس مجدوب25842

12.53.553.525.51036.51566.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارفاطمه صالح محمود فرج25843

31.5241413.57.52112.5103157.57نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارفاطمه عبدهللا مصرى محمد25844

3015177.57.5151794196.55.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمريم رضا جمال زكي25845



31.522.5168.56.51517.5102.51776.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمريم مجدى عبدالستار سليمان25846

2619.511.58.5816.51891.51667.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارملك سيد ولسن جرجس25847

26.51511.58.56.5151482186.57نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمنى مصطفى ابراهيم محمد25848

3021.51487.515.51596157.57نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمياده ابوسمره احمد عمران25849

3115129.5615.51689.5127.55.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارنانسى منير انور يوسف25850

2015107.57.51511.571.5157.57نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارنورهان رضا محمد السيد25851

2015107.57.5151171137.55نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارهاجر احمد محمد سيد25852

2715107.57.5151582157.55نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارهاجر خالد جليد السعدي25853

27.515117.57.51510.5791575.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارهاجر راضى محمد محمود25854

301711.587.515.514881375.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارهيام رجب عيداحمد عبدهللا25855

30.518137.57.5151591.51476.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارهيام صالح عبدالحميد صالح25856

201510871511711277نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاروالء منجى خلف سيد25857

22.515107.57.5151072.51878نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاراحمد حسن خليفه يوسف25858

22.515107.57.5151173.51675نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاراحمد حسين خليفه يوسف25859

2015117.57.51514751576.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاراحمد سارى عالم محمد25860

27.51711.59.57.51712851676.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاراحمد شعبان عبدالعال عبدالرحمن25861

2318127.57.51510781075.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاراحمد عبداللطيف حسب هللا دسوقي25862

15128.53.51212511676.5غنظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاراحمد عمار عطا هللا السعدي25863

24.52910.57.57.51512911175نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاراحمد عمر عبدالجواد عمر25864

24.51511.57.57.51512781575.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاراحمد مفتاح مصطفى عمر25865

2015138.57.51611.575.51676نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاراسالم صافى فرغلى محمود25866

2015107.57.51510701675.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاراسالم مصطفى حسين على25867

2015107.57.51510701476نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاراسالم مصطفى سيد محمد25868

2015127.57.51511.573.51575.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاراسماعيل عبدالحميد جاد الرب عبدالحميد25869

21.515127.57.5151073.51376نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاربسام نصر سعد عبدالحميد25870

26.5151187.515.512.580.51677نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارتامر اشرف عبدالرسول عبدالموجود25871

221510.57.57.51511.5741475.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارجمال ناصر جمال محمد25872

34.52716.5981717.5112.51577.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارحسام ممتاز احمد سيد25873

11.55.5510.55.5391586.5واحد10.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاراحمد محمد شتيوى عبدالجيد25874

2015107.57.51510701486.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارحمدى رجب عبدالحميد صقر25875

34.51512.597.516.51088.51597.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارخالد محمد ابراهيم محمد25876

38.523.51614.51226.515.51201697.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارراضى جالل فيصل ابراهيم25877

201513.57.58.5161478.51487.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاررجب ربيع رمضان عبدالغنى25878

201513881610741478نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاررجب رمضان فضل هللا صقر25879

2015107.57.5151070147.57.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاررجب عيد حسين عيد25880



2015117.57.5151071127.58نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاررشدى عيد رشدى موسى25881

29.515131310231191.51788نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاررضا محمد سيد يوسف25882

2015107.57.51510701487.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاررمضان قاسم سعيد سعيد25883

2015107.57.51510701587.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارزاهر بهاء الداخلى سرور25884

24.51512.57.57.51510771787.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارسويس عبدالجواد سويس على25885

20.515147.57.5151074.51787.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارسيد زغلول جمعه سالم25886

201513.57.5815.510741687.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارشهاب احمد يونس مجدوب25887

231510.57.57.5151073.51676.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارعامر محمد ابراهيم محمد25888

11.531047.511.52.538.5146.55.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارعبدالحليم راضى عبدالحليم علي25889

35.517.514.58.5816.513971878.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارعبدالحميد محمد عبدالحميد دردير25890

135.51054.59.54421376.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارعبدالرحمن خالد عالم محمد25891

2015117.57.51510711586.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارعبدالرحمن سيد محمد سيد25892

2015107.57.5151070147.57نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارعبدالرحمن صافى عبدهللا محمد25893

153107.57.5155.548.5147.57.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارعبدالرحمن ياسر عبدهللا عبدالعظيم25894

2015107.57.51510701787.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارعبدهللا راضى السيد على25895

24.515107.57.5151074.5177.56نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارعبدهللا فضل هللا ابراهيم عبدهللا25896

2015107.57.51510701675نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارعالء عبدالسالم عبدالسالم مهني25897

331811.588.516.51392187.57.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارعيد صالح عيد طه25898

2015107.5815.51070.51277نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارقيس محمد شتيوى محمد25899

28.515107.57.5151078.51776.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاركريم احمد عيد محمد25900

2015107.5916.51071.51275نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاركريم احمد محمود محمد25901

2015107.58.5161071117.55نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاركيرلس عيد مكرم عزيز25902

2015108.5917.51072.51275نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارلؤى شاهر عبدهللا عبدهللا25903

2015127.58.51610731175نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمؤمن حميده عطيه رفا هللا25904

2015.5107.57.5151070.5975نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارماركو وهيب مكرم عزيز25905

3626.51613.51225.517.5121.51775.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمحمد ابراهيم عطيه غيد25906

2015107.5815.51070.51375نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمحمد احمد عبدالحميد صقر25907

3219148.510.51910941275نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمحمد احمد محمد سليمان25908

29.517137.51017.510871375نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمحمد احمد محمود محمد25909

23.52010810181081.51485نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمحمد رأفت الداخلى سرور25910

2016107.51017.51073.51575نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمحمد رمضان شلقامى منصور25911

3121137.51017.51092.51585نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمحمد عبدالجواد عبدالسالم دردير25912

2015117.5916.51072.51075نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمحمد عصمت محمد يونس25913

43.51175واحد7.51557.57.515نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمحمد ناصر حماد موسى25914

3023.5169.510.5201099.51575نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمحمود السادات عبدالجواد عمر25915



47.5763.5واحد101567.5815.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمحمود جمعه لبيب حافظ25916

2017.5157.57.5151077.51688نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمحمود خلف هللا سيد محجوب25917

36.527188101812111.51887.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمحمود رفعت ابراهيم محمود25918

31.524.5177.5916.516105.51968نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمحمود مجدى عبدالستار سليمان25919

32.524.5167.57.51516.5104.51687.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمحمود محمد عبدالحميد صقر25920

2315117.57.51510741487نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمحمود مرعى صقر جاب هللا25921

22.515157.57.5151077.51387نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمصطفى سليمان خميس مفتاح25922

2216.5127.57.5151075.51386.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمصطفى عيد محمد احمد25923

2015107.57.51510701465نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمصطفى ياسر عبدهللا عبدالعظيم25924

3018177.58.51615.596.51886نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمعتصم مصطفى على محمد25925

3827.519119.520.5171221988نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمنتصر حمدى محمد عيد25926

30.523.5148.57.51613.597.51888نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارمنصور ابورواش عمار ابورواش25927

35231988.516.517110.51887نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزارهارون محمد هارون حتيته25928

2217.51888161083.51787.5نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاروائل وليد ابراهيم فرغلى25929

22.515167.57.51512.5811685نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاريوسف سيد زيدان يوسف25930

2015147.57.51512761186نظاميسيوه االعدادية المشتركهبنى مزاريوسف ناصر شتيوى محمد25931

2915147.57.51511841385.5نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارايه عيد خالف محمد25932

2015107.57.51510701175نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارايه منتصر صبحى فتح الباب25933

2015107.57.51510701185نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارجميله رضوان سليمان احمد25934

10.5634481.5291073نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارجيهان حماد سيد عبدالنعيم25935

11.56.542.54.57534982.5نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارداليا رضا حماد احمد25936

2715107.5916.51078.51885نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارداليا فتحى سيد جاد الكريم25937

13.5855.55.5111047.51185نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزاردعاء جمال احمد محمود25938

28.515107.5916.510801785نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزاردنيا مسعود خميس عبداللطيف25939

75.5457.512.510391582.5نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزاررحمه مصطفى احمد رضوان25940

23.515107.57.5151073.51585نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزاررحمه هانى احمد حامد25941

2215107.5815.51072.51585نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارسلوى عزت رجب اسماعيل25942

38.5161410.513.52413105.51786.5نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارلبنى ناصر محمد عبدالعزيز25943

111543.547.52.540585.5نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارلمياء اشرف مصطفى محمد25944

101562.53.5610471065نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارمريهان راضى محمد عبدهللا25945

20.515107.57.5151070.51185نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارمنال قياتى غريب محمد25946

2015107.57.51510701385نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارمنى احمد مسامح عبدالمبدى25947

36.515119.51019.510921785نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارميسره صالح محمد مصطفى25948

8653.536.52.5281185نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارنجالء فتحى عبدالحميد احمد25949

126.5657.512.53.540.51285نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارنسمه حسن رفاعى احمد25950



15665.57.5133.543.5985نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارهاجر العربى جاد الرب عبدالحافظ25951

32.51519.58.511.52010971786.5نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزاراحمد خيرى رمضان رفاعى25952

23865صفر3.53.5صفر10صفر9.5نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزاراحمد على محمد زهدى25953

391063صفر9.58.5115510نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزاراشرف رضا يحى محمود25954

42.51375.5صفر8.57.51457.512.5نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارايمن سيد جمعه على25955

65865صفر2015157.57.515نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزاربدر شعبان عبدالجيد احمد25956

3495.55صفر86.51243.57.5نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزاربسام رمضان حامد ابو العال25957

39985واحد13.55123.547.5نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارحامد عيد حامد ابوالعال25958

4686.55واحد12.591157.512.5نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارحجاج جمعه راضى اسماعيل25959

4885.55.5واحد16.561347.511.5نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارحسام رجاء احمد جاد الرب25960

45.51175صفر1015124.548.5نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارحسام رمضان عبدالجيد احمد25961

2415157.57.51510791485نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزاررافت صفوت محمد عبدالمجيد25962

41.586.55.5صفر8.55137.57.515نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارعاصم حماده السيد عبدالعظيم25963

9.56134.57.5121.54263.55نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارعبدهللا خالد عثمان عباس25964

25.515147.57.5151079.51285نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارمحمد بدوى حميده عبدهللا25965

46.51085صفر9151057.512.5نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارمحمد فولى محمد جاب الرب25966

2015107.57.5151070117.55.5نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارمصطفى متولى خلف على25967

37.51065واحد1061037.510.5نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارهانى ابوالليل ضيف محمد25968

42.5785صفر128.5115.55.511نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزارهانى شعبان عبدالحميد محمد25969

38.5886نصف79104.57.512نظاميعزبة الصعايده االعداديهبنى مزاريوسف محمد عبدالحميد محمد25970

39775واحد13647.57.515نظاميالفرجان االعداديهبنى مزاراحالم سيد محمد حسين25971

29.515107.57.5151079.51565نظاميالفرجان االعداديهبنى مزاراسماء سيد فتحى سيد25972

12957.57.5151.542.51585نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارامانى خالد مصطفى عتيق25973

23.515107.57.5151073.5157.55نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارايه منصور فايز خميس25974

461575واحد141535.57.513نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارحنان حماد عبدالرازق فتح الباب25975

2415107.57.5151074167.55نظاميالفرجان االعداديهبنى مزاررانيا عبدالعال صالح عبدالرحمن25976

25.515109.57.5171077.51586نظاميالفرجان االعداديهبنى مزاررايقه ادريس عطيه ابراهيم25977

45127.55نصف16.5947.57.515نظاميالفرجان االعداديهبنى مزاررحاب خالد خميس عامر25978

32675صفر6747.57.515نظاميالفرجان االعداديهبنى مزاررحمه سالم كامل شلقامى25979

3320121310.523.519.5108186.55.5نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارريتاج عاطف محمد عبدالفتاح25980

2915108.57.5161080168.55نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارزهراء عبدالعظيم عبداللطيف السيد25981

46137.55نصف235.545.57.513نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارزينب محمد احمد فتح الباب25982

42.51575.5نصف17845.57.513نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارشهد عطاهلل محمد حسين25983

29855صفر5.57.535.57.513نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارشيماء احمد رمضان محمد25984

29.515107.57.5151079.51585نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارشيماء محمد عبدهللا محمد25985



471072صفر131547.57.515نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارضاويه هالل جمعه عبدالهادى25986

2015107.5815.51070.51386نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارعيشه فرج عبدالعظيم صالح25987

36.5117.55نصف136.5457.512.5نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارفاطمه شعبان جمعه بيومى25988

3826.51513142719125.51677.5نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارفاطمه ناجى عبيد عبدالمجيد25989

43.51775.5واحد15.5667.57.515نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارلواحظ وحيد بديع محمود25990

3587.56نصف87.547.57.515نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارمجدا على حماد محمد25991

2915107.57.5151685177.56نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارمروه عبدالحكيم ابوحوش عمار25992

3723.51613.51427.517.5121.5177.56.5نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارملك سيد عبداللطيف مفتاح25993

2215107.58.51610731665.5نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارنسمه درويش مصطفى على25994

34301810.58.51918.5119.51977نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارنها عاطف خميس عيسى25995

29.5775نصف10.5545.549.5نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارنها عثمان عبداللطيف مصطفى25996

11875صفر1.545.5واحدواحد3.5نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارنورهان حسين يحيى محمود25997

38301213.51023.519.51231776.5نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارنورهان مخيمر عبدالعاطى محممود25998

341376نصف11737.5512.5نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارهاجر خلف هللا قاسم عرابى25999

25.515107.57.5151075.5187.56نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارهاله عبدالباسط محمد حسين26000

3315107.510.5181086198.56نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارهدير فرج اسماعيل صالح26001

31.519.511.57.51219.519101186.55نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارهناء محمد سعدى محمد26002

3315.51098171085.52075نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارهند احمد حماد محمد26003

301910108.518.51087.5197.55.5نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارابو بكر عمران شلقامى حسن26004

28151097.516.51079.51775نظاميالفرجان االعداديهبنى مزاراحمد رمضان عبدالحميد عبدالعليم26005

27.515108.512.5211184.51975نظاميالفرجان االعداديهبنى مزاراحمد صالح جابر احمد26006

2315107.57.5151073197.52نظاميالفرجان االعداديهبنى مزاراحمد عطيه سنوسى عيسي26007

7.57.515237115.53.5واحد127نظاميالفرجان االعداديهبنى مزاراحمد محمد دسوقى محمد26008

7.58.5353.58.52.5301773.5نظاميالفرجان االعداديهبنى مزاراسامه حماد عبداللطيف مصطفى26009

8.5152.53.53.572.535.51575نظاميالفرجان االعداديهبنى مزاراشرف ناجى احمد شقرانى حسن26010

24.515107.51118.510782075نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارحسام مؤمن محمد طه26011

2015104.512.51710721655نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارحسن حمدى رمضان ابراهيم26012

201510.54.510.5151070.5187.55نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارحسن خميس سيد عرفان26013

2015114.511.5161072207.55نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارحسين خميس سيد عرفات26014

20151069151070195.55نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارحمدى محمد حمدى محمد26015

2015107.57.51510701775نظاميالفرجان االعداديهبنى مزاررائد ابوعجيله عبدالحميد ابوعجيله26016

36.52011.57.512.52016.5104.51675نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارسالم عز الدين عاشور سالم26017

2015107.57.51510702065نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارسيد عوض سيد على26018

20.51510.57.57.51510711975نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارصالح عبدالسالم صالح عمار26019

51554.59.5143421672.5نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارضيف اسلمان ضيف يونس26020



22.515107.510.51812.578207.55نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارطارق صبرى عبدالرحمن محمد26021

362710.58101812103.5207.55نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارطاهر عامر رشدى محمد26022

2015107.5916.51071.51765نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارطه جمعه عبدهللا محمد26023

2015107.57.51512.572.51665نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارعبدالحميد راضى عبدالحفيظ عبدالحميد26024

2015107.59.51710721575نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارعبدالرحمن طه سيد محمد26025

87.5257.512.52.532.51333نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارعبدالعزيز ناصر جمال عبدهللا26026

36.5151512.51527.517.5111.51975نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارعبدالغنى عبدالمنعم عبدالجواد سلطان26027

29.51510810.518.510832075نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارعبداللطيف شوقى ابراهيم عبدالعظيم26028

20151087.515.51070.52065نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارعبدهللا بحيرى عبدهللا على26029

34.52815.512.514.52719124206.55نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارعبدهللا محمد عبدهللا عطيفي26030

2015.5107.57.5151070.51875نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارعلى عامر عبيد غيث26031

2015107.57.51510701476نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارعمر مسعود عبدهللا عبدالهادي26032

3625.51912.514.52718125.51965نظاميالفرجان االعداديهبنى مزاركريم ابراهيم الدسوقى عبدالستار26033

2015107.57.51510.570.51775.5نظاميالفرجان االعداديهبنى مزاركريم عبدالحفيظ ابوبكر عبدالهادي26034

3829.51914132719132.52086نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارماجد سيد عبدالحميد محمد26035

23151087.515.51174.51676.5نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارمحمد حسن عبدالغنى بيومي26036

3115107.57.51515861666نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارمحمد ربيع شعبان احمد26037

10.56.5457.512.51548.5106.55.5نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارمحمد شريف صبحى لطفي26038

32151087.515.51688.51876.5نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارمحمد صابر سليمان مبروك26039

2215107.5815.51072.51265نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارمحمد على جمعه اسماعيل26040

33.515108.51119.518.596.5176.55نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارمحمد عيد حمدى السيد26041

21.515107.51017.510741675نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارمحمد مسعود عبدهللا عبدالهادي26042

3115107.510.51810841576.5نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارمحمد منتصر جمعه على خالد26043

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالفرجان االعداديهبنى مزارمحمود ابراهيم قناوى ابراهيم26044

2615108.511.52016871475نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارمحمود احمد حسن محمد26045

2115107.51017.51073.5127.55نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارمحمود حسن عطا عبدالوهاب26046

9.55.5258.513.5333.51067نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارمصطفى خميس عبدالصمد محمد26047

331512.5812.520.51798186.56نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارمصطفى ممدوح سليمان حسن26048

29.515107.51017.510821575نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارمعتز عبدالعزيز سالم عبدالعزيز26049

32.515.5107.58.51610841877نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارمنصور سيد محمد جاد26050

36.51613.57.51017.517.51011876نظاميالفرجان االعداديهبنى مزارمهند جمال جوده حداد26051

3627.5158.511.52018.51171567نظاميالفرجان االعداديهبنى مزاريوسف محمود صالح قطب26052

42.51273.5واحد915287.515.5نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزاراسماء قاسم سلطان مازن26053

201510107.517.51072.51575نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارايه عبدالرحمن سعيد محمد26054

1215297.516.51.547108.55نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارجهاد سالم فرج هاشيما26055



20161010.57.51810741685نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارخديجه عيد محمد طلب26056

28.5151010.5919.510831976.5نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارداليا احمد خميس نبيه26057

32.518.512141226111001976.5نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارزهوه عيد فاروق سيد26058

42875واحد91527.57.515نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارزينب فايز عبدالوهاب احمد26059

2017.510107.517.51075137.55نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارشيماء اسامه حسن احمد26060

35.5211012.59.5221098.51876نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارعفاف طه عبدالغفار عبدالجيد26061

22151088161073187.56نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارفدوى رجب خليفه عبدالرحيم26062

2018.5109.5817.510761975نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارفرحه احمد حماد طرفايه26063

49147.55نصف12.51648.57.516نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارفوزيه عبدالسالم سعد حتيته26064

26.518101310231087.5198.55نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارمسميه محمد حميده محمد26065

32.5151011.51021.510891875نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارمياده محمود محمد سيد26066

35.5853واحد7.55.513واحد5.515نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارندى مسلم راضى مهدى26067

29.515109.51019.51084178.55نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارنورا فرج قويه مرعى26068

12.5152.587.515.51.5471475نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارهبا قياتى سعيد عبدالجليل26069

33151212.510.52312.595.5178.56.5نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارهدى على نورالدين على26070

26151011.510.52210831876.5نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارياسمين جمعه عبدالحميد مجدوب26071

18952.5واحد3.52.56نصف5.55نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارابراهيم عوض حميده محمد26072

271065واحد783448نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزاراحمد سلطان عطاهلل عبدالقادر26073

واحد33135.5نصف7151.53.55.59نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزاراحمد عبدالباسط نجدى حثيثه26074

43156.52نصف1515444.58.5نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزاراحمد فضل عبدربه عبدالهادى26075

341472.5نصف6151.53.57.511نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزاراسامه جمعه عبدالسالم عبدالمولى26076

32.51255نصف5.515245.59.5نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزاراسالم جمعه صالح عبدالدايم26077

281163.5نصف773.54.55.510نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارحربى جبريل سعيد عبدالجليل26078

64.51865صفر24.515107.57.515نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزاررضوان عبدالوهاب حميده عاشور26079

48.5107.52واحد201525.5510.5نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارعبدالسالم رمضان ابراهيم سالم26080

26.583.57.55.5132.553.5197.53نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارعبدالعال علم عبدالعال دياب26081

29.5127.53واحد8.573.545.59.5نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارعبدهللا احمد عيد اسماعيل26082

251852نصف459واحد7.57نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارعبدهللا طرفايه فرج ابوهشيما26083

342715.512.59.52210.51091975نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارعبدالناصر سنوسى عبدالرحمن سنوسى26084

11.5923.54.58232.51382نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارعثمان رمضان على ابوالعيد26085

2053.565.511.5343177.52.5نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارعطا هللا ضيف عطا هللا عبدالقادر26086

2293.52.5نصف34.57.5نصف67.5نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارمحمد ابراهيم يوسف على26087

2015107.57.5151070147.55نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارمحمد عبدهللا كذه علوانى26088

33.515.5107.57.51510841677.5نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارمحمود حمدى محمد محمود26089

2015107.57.51510701875نظاميفصول مهدى ابوالعيد االعداديهبنى مزارنادر عطا جمعه عاشور26090



362517.51514.529.5161241887.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاراسراء عماد فاروق على26091

2015.5107.57.5151070.51486.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاراسراء مخيمر كامل اصالن26092

24.515107.57.5151074.51886.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاراسماء محمد رمضان على26093

27.5151087.515.510781687نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاراسماء محمد محمود عبدالعظيم26094

31.515109.57.5171083.5157.56.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارامانى منصور على عبدالوهاب26095

12.5151.57.57.515347786.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارايرينى خلف توفيق صادق26096

20151087151070177.56.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارايه جمعه ابوالفتح محمود26097

241510117.518.51077.51487نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاربطه احمد محمد على26098

20151012.512.52510801587نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارحسناء حسن عبدالرحمن عبيد26099

251511.511.51526.510881287نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارحميده عصمت حمدى حافظ26100

321513118.519.510.5901077نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارحميده محمد احمد ابوبكر26101

7352.535.51.522786.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارحنان صالح جمال عبدالجواد26102

20151087.515.51070.51487نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارخلود محمد قياتى سيف26103

4.51.517766.5نصف6324نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارخيريه حماده حمدى حافظ26104

34.519191311.524.518115188.57.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاررانيا على عبدالكريم خشت26105

201515137.520.512.583118.57نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاررغد رجب عيد علي26106

2415107.57.5151074138.57نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارروضه ابراهيم راضى زكى26107

117.567.53.511237.51087نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاررومندا جرجس زغلول صادق26108

2015107.57.51510701067نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارزهراء احمد مرتضى محمد26109

2515129.57.51710.579.5107.56.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارسعاد شعبان محمد عبدالفتاح26110

28583.5واحد11.55.533.53.57نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارسلوى سليمان محمد محمد26111

2015147.57.5151074108.55نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارسميحه عبدالعظيم سالم عبدالعظيم26112

صفر2.51.51255صفر3232.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارشهد اسامه رفعت حافظ26113

117104.55.5101048785نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارشهد عادل حميده عبدالعظيم26114

20.5151610.57.5181079.51085نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارشيماء سعيد سقام محمد26115

35151912132513.5107.5108.55نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارشيماء عماد فاروق على26116

25.5151513.511.5251090.51085نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارشيماء محمد جمعه محمد26117

15.58.51044.58.53.546383.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارشيماء محمد فاروق محمد26118

واحد8.5544261.52555نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارصفاء قاسم باز حسين26119

2015127.57.51510721285نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارضحى احمد على حسن26120

34.51619.51313.526.516.51131285.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارفتحيه محمد عطيه عبداللطيف26121

2015157.57.51510751085.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارلوله ممدوح رفعت حافظ26122

11.56.5103.536.55.540985.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمارى معوض ثابت كرلس26123

2015117.57.51510711285نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمارينا خلفاهلل توفيق صادق26124

11.5563.52.561.530932.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمروه محمد سالم شعبان26125



31151887.515.514.5941785نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمريم شطبى وليم عبدهللا26126

15.56103.53.571.540782.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمشيره احمد عبدالحميد مرسي26127

2315167.57.51510791085نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمنار ابراهيم عمر عثمان26128

3115197.57.51510901385نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمنار فرج عطيه جب هللا26129

29.5683واحد7.57.5553.58.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمنار محمد سيد حسين26130

3318.51814.51428.515.5113.51585نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارناهد حسن عبدالرحيم دياب26131

24.51515105.515.510801685نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارنجوى شعبان خلف هللا محمد26132

2015107.57.51510701085نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارندا خلف حسين احمد26133

14.58105.53.59344.5982.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارندى خلف صالح ابوزيد26134

21151197.516.51073.51485نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارندى عالء مصطفى احمد26135

3415187.57.51516981385نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارهدى مبروك تهامى على26136

2515167.57.5151081197.55نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاروالء ناصر عبدالوهاب احمد26137

2515178.57.51612851585نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارياره محمد جمعه علي26138

241183واحد3.5نصف72.5103نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارابراهيم مدحت لملوم رشدى26139

19.5485واحد5واحد62.554نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاراحمد جمعه لطفى عبدالحفيظ26140

17775نصف3واحد72.542نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاراحمد حسن على حسين26141

واحد148114.52.573.543.596.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاراحمد خلف سيد عبدالحليم26142

2815177.57.51510851485نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاراحمد زكريا محمد عبداللطيف26143

13.57.5113.536.5240.5875نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاراحمد عواد محمد عواد26144

8.57.5103.53.57235983نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاراحمد محمد سليمان حافظ26145

8443251.522.51043.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاراحمد هشام احمد عبدالقادر26146

2.51.51286.52.5صفر22.5صفر6نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاراسالم احمد عبدالكريم عبدالعظيم26147

11.55.5123.53.573.539.51185نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاراشرف سيد على راجح26148

115102.53.563351281.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارحسام اشرف جمعه محمد26149

104.526.52.533.51275نصف14نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارحسام شعبان عبدالحميد سليمان26150

2815167.57.51510841685نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارحسين خلف محمد حسن26151

22.565.52.5واحد84243.57.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارحماده عالء يوسف دسوقى26152

36.575.52.5واحد146102.535.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارحماده على عبدالعظيم صالح26153

41462.5صفر167103.54.58نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارخالد سعد صالح كامل26154

2015117.5815.51071.51075نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارخلف سيد خلف عبدالجابر26155

107.51047.511.52.541.5652.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاررمضان دسوقى مصطفى احمد26156

نصف156.5124.53.58445.556.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارسامى صافى فتحى حافظ26157

1031047.511.5438.5452.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارسعد قاسم صالح قاسم26158

25662.5صفر6437واحد11نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارسعيد تونى منجى خليل26159

2315147.57.51510771075نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارسالمه عالء سالمه كامل26160



28211912.51022.510.5101148.55نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارسليم سيد جمعه محمد26161

13.555.51.5صفر23431.54.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارشريف عايد شريف ابوزيد26162

39.5662.5واحد94137.5512.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارشريف فايز محمد عيسي26163

204.5113.52.563.545672نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارصابر فتحى صاير اسماعيل26164

97.5107.53.511239.5752.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارصفوت على رضا سيد26165

2015127.57.51510721355نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارعبدالرحمن ايمن محمد عبدالعظيم26166

3521.52014142814.51191895نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارعبدالرحمن رجب محمد سيد26167

3023191413.527.514113.5208.55نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارعبدالرحمن رمضان سيد امين26168

2015137.57.51512.575.51575نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارعبدالرحمن محمد عبدالرحيم امين26169

2315177.57.51510801185نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارعبداللطيف منصور على عبداللطيف26170

145.564.54.595.5401162نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارعبدهللا ايمن محمد عبدالعظيم26171

14534.537.5433.51363نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارعبدهللا هانى شحاته ابراهيم26172

11557.54.5124.537.5116.51.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارعدلى عادل محمد راجح26173

واحد10852.535.52.53167.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارعالء ابراهيم عبدهللا جبره26174

20151412.57.52015.584.5127.55نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارعلى سيد عبدالحميد سليمان26175

3617.51614122618113.51485نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارعلى محمود سيد امين26176

65.533.54.585.5281061.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارعلى ناصر محمد حسين26177

11564375341162.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارعمر عبدهللا على حسين26178

121.567.52.5101.5311263.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارعمر نادى عمر عثمان26179

147.5115.5510.52451365نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارعمرو رمضان كساب عبداللطيف26180

واحد925صفر3صفر23واحد3نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاركريم حسن محمد حسن26181

2015157.57.51512.577.5206.55نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاركريم حماده جمعه ابراهيم26182

3426.51915153019.5129206.56.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاركريم خالد تهامى على26183

10.515342.56.51.536.51163نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاركريم عايد على عبدالغنى26184

8634.537.51.5261473.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاركريم عبدالهادى عبدالحميد حسن26185

12754.548.5335.51263.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارلؤى عمر رفاعى خشت26186

25161011.59.5211789146.55نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارماذن اشرف حسن مرسى26187

36191813.512.52617.5116.51555نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمحمد ابراهيم جابر عبدالرحيم26188

30151813102317.5103.51976نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمحمد احمد جمعه مراد26189

3527191514.529.519129.5206.56.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمحمد تونى زيدان فولى26190

5.5535.5105.53واحد13934.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمحمد جمال حسان عبدالحكم26191

107.535272.5301155نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمحمد خلف امام عبدالوهاب26192

51043.5643.5نصف135.5104.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمحمد شعبان فتحى ضاحى26193

67.5344.58.51.526.575.52نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمحمد عبدالشافى محمد احمد26194

44345.59.52.523115.51.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمحمد عبدالغنى على عبدالغنى26195



201043صفر4واحد6.56.533نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمحمد على احمد خليفه26196

27151097.516.51381.51865نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمحمد محمد صالح ابوزيد26197

14567.5512.53.5411053نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمحمد ممدوح على حسن26198

10843.55.591.532.5135.52.5نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمحمد ناجى سالم عبدالعظيم26199

2815127.57.51510.580.51465نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمحمد هانى سيد عبدالعظيم26200

139.545.5510.51.538.5106.55نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمحمد يوسف محمد يوسف26201

2215147.57.51510761375نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارًمعتز احمد عبدالرحيم دياب26202

54.533.596.53واحد13654نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارناجى فتحى انور ابراهيم26203

53.547.51.52386.53.5صفر9نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارهشام محمود احمد عبدالقادر26204

2015117.57.5151071106.55نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاروليد عبدالجواد على محمد26205

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزارياسر محمد سالم شعبان26206

2415117.57.51510751265نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاريحى رجب يحى عبدالكريم26207

3321141313.526.512.51071775نظاميمعصره حجاج االعداديةبنى مزاريوسف محمد الداخلى فولى26208

34282012.514.52718.5127.51687.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارابرام عماد جورجى عبدالمالك26209

نصف14.5105.5صفر242.56.5واحد5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارابوعبيده شريف محمد عبدالحميد26210

37261711142519.5124.51755نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراحمد جمال كامل محمد26211

واحد8.575صفر1.5صفر21.5واحد4نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراحمد خلف عبدالحميد عبدالحكيم26212

211.554.559.5441113.52.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراحمد رجب عبدالحميد عبدالمنعم26213

2415107.57.5151074177.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراحمد شعبان احمد عبداللطيف26214

2615107.57.5151076176.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراحمد صابر عبدالحميد محمد26215

30.5103.55واحد116.54448نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراحمد ضاحى مرسى خلف26216

14453.558.51041.51261.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراحمد عبدالعزيز احمد عبدالرحمن26217

94.524.53.582.526125.53نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراحمد عبدالناصر عبدالعظيم محمد26218

4028.51815153020136.5207.57.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراحمد عمر فؤاد عبدالعظيم26219

961057.512.54.5421153نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراحمد فاروق محمد يوسف26220

3015167.57.5151793165.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراحمد محمد احمد عبدالغنى26221

2015127.57.51511.573.51155نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراحمد محمد سيد محمد26222

2215107.57.51510721355نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراحمد محمد شعيب عبدالعزيز26223

8433.52.561.522.5933.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراحمد محمد محمد عبدالمعز26224

383017131427201321865.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراستيفن فادى عزيز كامل26225

311510128.520.51389.51655نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراسالم احمد سعد عبدالقادر26226

34.51142.5واحد15455.549.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراسالم ربيع عبدالغنى رمضان26227

6423.536.53.52295.51.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراسالم ربيع محمد دسوقي26228

20.582.53صفر113222.54.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراسالم شحاته محمد دردير26229

27975واحد974426نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراسالم شعبان عبدالعزيز شحاته26230



2315107.57.51510731355نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراسالم فوزى كامل عبدالمنعم26231

32955واحد8834.57.512نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراسالم محمد جمعه محمد26232

2115107.57.51510711155نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراسالم مصطفى سعد محمد26233

2315107.57.51510731355.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزاراسماعيل احمد اسماعيل محمود26234

3222.512119201298.5156.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزارالرفاعى محمد شحاته سريع26235

3827.51713142717126.51565نظاميبنى على المشتركهبنى مزارانطونى عادل فنجرى عياد26236

2215107.57.51510721365نظاميبنى على المشتركهبنى مزارانور محمد محمد محمد26237

3729181514.529.510123.51675.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارايمن رضا محمد رضا26238

20.51235واحد74521.53.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزاربالل شريف قاسم عبدالسالم26239

40302015153020140176.56نظاميبنى على المشتركهبنى مزاربهاء حسنى عبدالعظيم طلب26240

36301914.513.528201331677نظاميبنى على المشتركهبنى مزاربيتر امير وهبه فكرى26241

301261.5صفر7152336نظاميبنى على المشتركهبنى مزارتوفيق منتصر صالح توفيق26242

281485نصف68454.59.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارجميل بباوى حنا بباوى26243

46105.55.5واحد161545510نظاميبنى على المشتركهبنى مزارحاتم محمد حلمى حسن26244

251255صفر684437نظاميبنى على المشتركهبنى مزارحسن رفعت محمد شاكر26245

31.51235واحد119442.56.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارحماده عبدالعزيز محمد عبدالعزيز26246

23105.52نصف7733.525.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارحماده عبدالعظيم طلعت عبدالعظيم26247

14.51041.5صفر231.54.5واحد7نظاميبنى على المشتركهبنى مزارحماده محمد كامل محمد26248

411453.5واحد153104.57.512نظاميبنى على المشتركهبنى مزارحماده هالل سيد دردير26249

74362.58.5325.5115.52.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارحمدى محمد صابر عبدالرازق26250

2315107.57.51510731755نظاميبنى على المشتركهبنى مزارخالد احمد خليفه محمد26251

2815117.57.51510791755نظاميبنى على المشتركهبنى مزارخالد ربيع هاشم السمان26252

2015107.57.51510701565نظاميبنى على المشتركهبنى مزارخالد شعبان محمود محمد26253

3515107.57.5151085175.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزاررائد رمضان محمد سيد26254

113.557.57.5151044.51543نظاميبنى على المشتركهبنى مزاررومانى موسى عايد عيد26255

3218117.51118.517.5971355نظاميبنى على المشتركهبنى مزارريمون رضا عزيز شفيق26256

13.565.544.58.53.5371135نظاميبنى على المشتركهبنى مزارسلطان سيد عبدالرحمن ابراهيم26257

9.55547.511.533413.53.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزارشريف عيد معوض راشد26258

13.52.5107.54.51210481033نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعاصم احمد شالبى عبدالعزيز26259

11.56.5344.58.5231.5111.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعاصم شاكر على شاكر26260

2415127.57.51513791355نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعبدالرحمن اشرف صالح حسن26261

35.5241611.511.52316114.51755نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعبدالرحمن عبداللطيف خالد اسماعيل26262

2515107.57.5151075156.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعبدالرحمن عصام فؤاد محمد26263

26.515127.57.5151078.51555نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعبدالرحمن فايز شوبك علوانى26264

3518161212.524.516109.51665نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعبدالرحمن مصطفى فتحى محمد26265



154107.54.5123441135نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعبدالعزيز رمضان كامل عبدالغنى26266

28.5151398.517.512.586.51055نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعبدهللا حسين عامر حجازى26267

34.5151510.5818.513.596.51455نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعبدهللا رجب عبدالحميد حسن26268

9.5757.5411.55.538.593.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعبدهللا عاطف ابراهيم مرعي26269

2515107.57.51510751765نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعبدالمسيح محسب حبيب مهنى26270

13.59.567.55.5133.545.51455نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعدى عبدالعزيز محمد بيومى26271

28.515117.57.5151281.51655.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعزت صالح ابو الفتح محمد26272

33.519.5189.5918.517.51071655نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعالء حجازى عامر حجازى26273

14.55.5107.53.5114451242نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعلى ابراهيم احمد جاد26274

10467.529.53.53383.53.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعلى حجازى على حجازى26275

6.5647.53.5111.529114.53.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعلى رضا على ابراهيم26276

3015117.5815.51081.51955نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعلى فايز عبدالعظيم مرسى26277

10.56.5107.53.511341144.53.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعلى محمد حسانين عبدالمنعم26278

137643.57.52.536124.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعمرو عبدربه احمد مجاهد26279

8.54.547.52.510229124.53نظاميبنى على المشتركهبنى مزارعمرو عصام على عبدالحفيظ26280

2115107.57.51510711455نظاميبنى على المشتركهبنى مزارفادى اسعد صادق عطيه26281

5.5557.5310.51036134.53.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزاركريم احمد محمد على26282

8.5863.547.510401453نظاميبنى على المشتركهبنى مزاركريم دردير محمد دردير26283

3515148.57.51616961875نظاميبنى على المشتركهبنى مزاركريم عزت قياتى عمران26284

22.515107.57.5151072.51555نظاميبنى على المشتركهبنى مزاركريم قياتى محمد عبدالعال26285

2715107.57.51510771655نظاميبنى على المشتركهبنى مزاركريم محمد على عباس26286

165.5107.5411.54.547.5122.53نظاميبنى على المشتركهبنى مزاركريم يسرى محمد راضى26287

33151697.516.511.592186.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزاركيرلس ناجح شاكر شحاته26288

36.529.519.51313.526.518130155.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزاركيرولس ايمن زغلول دوس26289

92.557.57.5153.5351343.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمؤمن احمد كامل محمد26290

362519.51414.528.518.5127.51665نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمازن احمد رجب سعيد26291

2015107.57.5151070177.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمد احمد صالح عبدالرحيم26292

11.5657.57.515340.5125.51.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمد حسن صديق محمد26293

10.57107.5411.53421262.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمد خلف جمعه ابراهيم26294

2915.51514.51327.511.598.5176.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمد رضا احمد عبدالعال26295

17.53.537.54.5122.538.565.52نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمد رضا محمد عبدالعزيز26296

26.515127.5815.51079146.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمد سليمان سيد على26297

2015107.57.51510701265نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمد عبدالجواد صديق محمد26298

37301814142818.5131.51765.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمد عبدالرازق محمد فرغل26299

26.5151487.515.510811665نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمد عالء محمد عزيز26300



واحد34.5106واحد8.5155235نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمد على حسن دردير26301

واحد48157واحد11.5151037.510.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمد على محمود محمد26302

60.5155.51.5نصف2015107.57.515نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمد عمر عبدالعزيز برعى26303

43.51651.5نصف815104.55.510نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمد عمر فتحى عبدالوهاب26304

46.5105.51.5واحد815107.5512.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمد عمر كامل عبدالغنى26305

2015.5107.57.5151070.51465نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمد عمر محمد عبدالحميد26306

371051.5نصف5.51510246نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمد عمر منجى صادق26307

31.5116.52.5واحد3.5واحد81542.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمد فايز محمد عمران26308

691455واحد2021127.57.515نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمد فرج حسن حماد26309

72135.55صفر2124127.57.515نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمد مصطفى محمد عبدالعليم26310

391451.5نصف9.51743.54.58نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمد موسى عبدالجواد موسي26311

321352.5نصف5.5154437نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمود حسنى صالح محمد26312

نصف22105صفر393347نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمود حماده موسى محمود26313

29.51353.5واحد2.51543.53.57نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمود خليفه امين محمد26314

32.51052واحد10.595437نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمود رجب محمد علي26315

33135.51.5واحد2.51763.536.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمود رضا احمد عبداللطيف26316

37.53019.514.51529.520136.5177.57نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمود رضا عبدالرازق علي26317

10.51844.54.591.5431862.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمود عبدالحميد احمد عبدالرحمن26318

11.51642.546.51.539.51862نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمود عزت طلعت محمود26319

101533.547.51.5371753.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمود مجدى عبدالرحيم خيرى26320

28.517.5127.57.51515881855نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمود مصطفى محمد شلقامي26321

10.518103.54.581.548185.53نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمحمود نشأت رشدى يونس26322

241855نصف4.5942.53.56نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمختار عبدالستار رمضان عبدالغنى26323

21.521127.57.5151079.52055نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمصطفى ابوبكر حسن دردير26324

3826.51411.512.52417.5120206.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمصطفى على شلقامى محمد26325

2422.5107.57.5151081.51855نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمصطفى محمد محمد امين26326

2517107.57.51510771855نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمصطفى محمد محمود محمد26327

32185.52.5نصف4.5155347نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمصطفى مدكور مرسى خلف26328

3115117.57.51510821965نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمصعب حسنى انور كامل26329

2015107.57.51510701855نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمنذر امين فاروق امين26330

27.520.517412161899165.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمينا ايهاب شفيق غبلاير26331

38.5291912.51527.519.5133.51866نظاميبنى على المشتركهبنى مزارمينا عماد عيد عازر26332

372819.57.51421.5161221965.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزارنادر شريف محمد محمد26333

61155.55واحد2015107.57.515نظاميبنى على المشتركهبنى مزارناصر مرتضى محمد راضى26334

25.517107.57.5151077.5185.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزارهاشم سليمان هاشم سليمان26335



2016.5107.57.5151071.5166.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزاروسيم رمزى حنا عياد26336

12.51573.54.581.544175.53.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزاروليد صالح محمد عبدالعزيز26337

39.526.52013.51528.518.51332065نظاميبنى على المشتركهبنى مزاريوسف احمد انور على26338

30.515117.57.5151384.5185.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزاريوسف اشرف صالح حسن26339

31201313.51124.518.51071855نظاميبنى على المشتركهبنى مزاريوسف جمال محمد محمد26340

2015107.57.51510701775نظاميبنى على المشتركهبنى مزاريوسف حمدى محمد عبدالعزيز26341

2015107.57.5151070195.55نظاميبنى على المشتركهبنى مزاريوسف ربيع محمد فهيم26342

2019107.57.51510741855نظاميبنى على المشتركهبنى مزاريوسف شهاب الدين عبدالرازق عبدالمنعم26343

23.517.5107.57.51510761855نظاميبنى على المشتركهبنى مزاريوسف صديق محمد على26344

نصف31.5145صفر515434.57.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزاريوسف محمد فؤاد احمد26345

251514871513821655نظاميبنى على المشتركهبنى مزاريوسف محمد كمال الدين سعيد26346

351652نصف515635.58.5نظاميبنى على المشتركهبنى مزاريوسف محمد محمد عبدهللا26347

1215634.57.51.5421662.5نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاراسراء امين طلعت عبدالعظيم26348

3018107.57.5151487195.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاراسراء عصام فتحى عبدالحميد26349

27.518107.57.5151585.5186.55.5نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاراسماء شعبان شالبى علوانى26350

29.519.5107.57.51512861985نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاراسماء عبدالعزيز امين عبدالعزيز26351

3621188101819.5112.52095نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاراسماء عمر حسين احمد26352

2015.5107.5815.51071187.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارالفت رضا كامل محمد26353

36.527.5191514.529.520132.51285نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارامال مجدى يعقوب نمر26354

2415107.57.51510742075نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارامانى عالء عبدالجواد عبدالعظيم26355

29.528138.510.51918.51081875نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارامنه فايز عبدهللا محمد26356

2617.5107.57.5151078.51875نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارامنيه عمر على حجازى26357

15156459449187.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارامنيه وائل سيد حيدر26358

2015.5107.57.5151070.5196.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاراميره احمد محمد فهمى26359

20.515107.57.5151070.5177.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاراميره انور شوبك عبدالحكيم26360

34.524.51813.512.52616.5119.5207.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاراميره حسن حلبى محمد26361

31.518.5107.57.51514.589.5197.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاراميره محمد عبدالقادر بيومى26362

20.516.5107.57.51510721965نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارامينه خالد امين كامل26363

33.5211112.51325.5121031475نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارايرينى عاطف فهمى اسحق26364

28.515107.57.5151078.5196.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارايمان ابراهيم عبدالعظيم عبدالمنعم26365

30.516127.57.5151083.52065نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارايناس على احمد عمران26366

2716.5107.57.5151078.51965نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارايناس محمد نمر رياض26367

20151087.515.51070.51855نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارايه حلمى محمد عبدالحميد26368

29.516107.57.5151080.5207.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارايه صالح جمعه راضى26369

391855صفر9.51743.558.5نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارايه عبدالناصر عبدالفتاح عبداللطيف26370



3522.51211.510.52213104.52075نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارايه محمد عويس عبدهللا26371

3823119.512.52215.5109.52065نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارايه محمود عبدالحليم عبدالمنعم26372

20151087.515.51070.52055نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارايه ناصر موسى محمود26373

26.520117.57.5151082.52065نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاربسمله وائل خيرى نمر26374

3726.51711.51223.512.5116.51775نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارتسنيم رضا على محمد26375

61.51872.5واحد2015.5107.57.515نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارجيهان احمد زين العابدين احمد26376

131547.57.515249185.53.5نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارحسناء خلف مرسى خلف26377

12.51547.57.515248.5185.52نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارحسناء عادل راضى احمد26378

3025.51011.512.52416.51062066نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارحسنيه ناجح محمد محمد26379

35.523.5169.51221.516.5113207.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارخلود سيد عبدالجيد حسين26380

3321169.59.519171062075نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارخلود عبدالحليم سليم محمد26381

37.51863.5واحد61547.5411.5نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارخلود عبدالمنعم عبدالحليم عبدالمنعم26382

2718.51089171082.5186.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاردعاء خالد على محمد صالح26383

2018109.59.51910771975نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاردعاء فوزى سيد دردير26384

23.520107.57.5151078.5206.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاردعاء محمد دردير خليفه26385

31.518.51914122614.5109.51755نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاردميانه اشرف فايز غالى26386

381913108.518.512100.51865نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاردميانه عاطف جورجى عبدالمالك26387

2017.5117.57.5151073.51765نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاردميانه عزت نجيب حنا26388

42.5196.53واحد10.5157459نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاردنيا صفوت كامل عباس26389

2015107.57.5151070185.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاردنيا فرح سعد حنا26390

28.516127.57.5151081.5206.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاردنيا ياسر حسين عبدالغنى26391

27.518107.57.5151080.5176.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاردينا فهمى وهيب نجيب26392

3226.5129.511.52111102.51965نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاررحاب فاروق شحاته محمود26393

23.517156.58.5151080.5206.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاررحاب محمد فواد عبدالرحمن26394

33.5211610112111.5103206.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاررحمه حسن محمد عبدالغنى26395

20.517147.57.5151076.5196.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاررحمه خالد راضى محمد26396

21.515127.57.5151073.5206.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاررحمه خلف شحاته دسوقى26397

2015137.57.51510731775نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاررحمه صالح جمعه محمد26398

40302012.51325.519.51352065نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاررحمه محمود محمد شاكر الصغير26399

491965نصف16151034.57.5نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارريهام عبدالعظيم محمد يوسف26400

3627.52010.51323.5191261885نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارزينب مختار احمد محمد26401

45147.53واحد17.515254.59.5نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارساره دسوقى محمد دسوقى26402

21.515107.57.5151071.5177.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارسماح ربيع محمد بحر26403

37.522.5191412.526.517.5123197.55.5نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارشهد احمد عيد عبدالموجود26404

3828.52012.51325.516.5128.5197.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارشهد عمرو فتحى محمد26405



38.530201313.526.518.5133.5197.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارشهد محمد كامل عبدالحفيظ26406

2015107.57.5151070107.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارشهيناز رضا كامل محمد26407

40.51373واحد1115.51.57.5411.5نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارشيرين على عبدالعال ابراهيم26408

25.517.510871510781575نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارعبير مصطفى كمال محمد26409

27171010.59.52011.585.51775نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارعزه عزالدين عبدالعزيز محمد26410

23.518.5107.57.51513.580.51375نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارغاده مصطفى كمال محمد26411

2015107.57.51510701275نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارفاطمه احمد اسماعيل سيد26412

2015107.57.51510701375نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارفاطمه احمد فواد احمد26413

2917.5127.57.5151790.51975نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارفاطمه احمد محمد على26414

24.518.5107.57.51514821975نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارفاطمه خلف محمود فولى26415

362614.51292117114.51575نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارفاطمه رضا حسن محمد26416

615.527.5512.51.537.51172.5نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارفاطمه فتحى رمضان محمد26417

2016107.57.51510711475نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارفاطمه محمد منجى صاوى26418

2822101210.522.51698.51575نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاركريمان عصام محمد على26419

24.515.5107.57.51510751375نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاركريمه مصطفى مرزوق فهمى26420

2016.5107.57.5151071.51375نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارلبنى عبدالعزيز على حسن26421

3118.5107.57.5151084.5166.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارلقاء حمدى فاروق محمد26422

26.516.51087.515.51078.5137.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارلمياء محمد فهمى محمود26423

3323.51111112213.51031775نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارمارتينا عادل عطيه غالى26424

34.52311.5121325151091775.5نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارمارى رضا حكيم سعيد26425

2620.51087.515.512.584.51775.5نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارمارى مجدى وليم عبيد26426

37.52919.514.51529.519134.51875نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارمارينا مرقص عزيز شفيق26427

24.519.5107.5815.51079.51775نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارمارينا وجيه صادق عطيه26428

3119.511.57.57.51510872075نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارمريم رضا صابر عبدالرازق26429

32.519.5177.57.51514.598.51876نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارمريم رضا فتحى عبدالعزيز26430

2015.5107.57.5151070.5157.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارمريم عزت فكرى جرجس26431

2016107.57.51510711575نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارمريم عماد عزيز غالى26432

20151087.515.51070.51775نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارمريم مصطفى صديق مصطفى26433

20.515107.57.5151070.5157.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارمنار على راضى عبدهللا26434

40302015153020140197.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارمنه هللا خلف سعد كامل26435

24.5191011.57.5191082.52085نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارمنه ربيع انور دردير26436

39221810.59.52019118206.55.5نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارمنى محمد عويس عبدهللا26437

2417107.57.51510761875نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارمها فتحى شالبى عبدالعزيز26438

3729.51914152917131.5167.56.5نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارمهرائيل نبيل عازر عياد26439

10.5834.54.59333.51273نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارنجالء احمد محمد دردير26440



3928.52013.51427.5181331775نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارنجالء رجب محمود عبدالوهاب26441

20.517.5109112010781775نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارنجوى فتحى محمد العربى محمد26442

29.518.51110.55.51610.585.51775نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارندا محمود فواد عبدالعظيم26443

27.52010117.518.510861875نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارندى احمد عبدهللا محمد اسماعيل26444

2015107.57.51510701875نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارندى انور خلف جاد الرب26445

34191111.5819.51093.51975نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارندى مختار طه احمد26446

2415107.57.5151074187.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارنسمه انور السيد محمد26447

34127.55واحد6.5152.5459نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارنسمه زين العابدين فاروق عبدالمجيد26448

41.51372.5واحد14.51542.54.57نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارنورا اسامه خيرى مصطفى26449

35.519141292115104.5156.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارنورا اشرف كامل امين26450

25.515.5147.57.51513831675نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارنورا صالح محمد احمد26451

24.5151087151074.5196.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارنورا عمر عبدالعظيم عبدالوهاب26452

2517.513.587.515.51081.51875نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارنوال محمد صالح شلقامى26453

2015107.57.51510701775نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارنورهان دردير محمد دردير26454

383018.51514.529.520136207.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارنورهان عصام فتحى رشدان26455

8.51537.57.515243.51675نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارنورهان فاروق محمد على26456

2015.5107.57.5151070.5185.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارهاجر حسن مصطفى عبدالعزيز26457

231610.57.57.5151074.5145.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارهاجر فتحى حميده عبدالغنى26458

2016107.57.51510711175نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارهبه عاشور محمد الفولى عبدالرسول26459

331710.587.515.513.589.51755نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارهدى جمال عبدالناصر حسن26460

2616.51087.515.511.579.51875نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارياسمين عمر محمد محمد26461

332211.59.51322.514103176.55نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارياسمين محمد على محمد26462

10.5152.57.57.51524556.52.5نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزارياسمين محمد كامل محمد26463

2722107.59.51710.586.51475نظاميبنى على االعداديه بناتبنى مزاريوستينا ماجد يعقوب نمر26464

2023.5101112231086.51775نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاراستر هانى عزيز يعقوب26465

20.521.5107.5815.51077.51365نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاراسراء رضا شحاته اسماعيل26466

2728.511910191095.5166.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارافرينا وفقى موسى تادرس26467

16.515447.511.51.548.51155نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارامانى حسين عبدالرحيم حسين26468

2015.51088.516.510721085نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاراميره شلقامى سيد شلقامى26469

25.526.510910.519.51091.51665نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاراميره متى شنوده غالى26470

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالسناريه االعداديهبنى مزاراميمه احمد شحاته صالح26471

27.51451.5نصف3.54.58واحد315نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارانجى فرج جابر جرجس26472

2015108.57.51610711555نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارايفون مالك شاكر شحاته26473

242210911.520.51086.51575نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارايمان نزيه صديق كيرلس26474

322710.51010.520.516.5106.51655.5نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارايمان وليد شحاته عبدالعظيم26475



4261.529663صفر6.515نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارايه فتحى حسن شلقامى26476

14.5152.57.54.5123.547.5127.53.5نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارايه كرم نادى متولى26477

2415107.58.51610751185نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاربدور محمد عبدالجواد محمد26478

35.529.51815132819.5130.5135.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاربيداء ابراهيم شوقى عثمان26479

3015.5107.57.5151080.51265نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارتسابيح حسن يوسف عبدالرحيم26480

27241010.59.52012931365نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارثريا طه عبدهللا عبدالعال26481

2017.5109.5918.510761577نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارجوليت مالك عادل نجيب26482

2018.51097.516.510751775نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاردميانه نشأت سمير بباوى26483

2019.5108.57.5161075.5147.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاردينا رضا عزيز صادق26484

2320.5109.5817.510811375نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاررانيا عاطف خلف عبد26485

2015107.57.51510701155نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاررانيا عاطف رشدى صادق26486

10.5151.57.5512.51.541753نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاررحمه محمد محمد على26487

2015107.57.51510701065نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاررغده محمد سراج الدين محمود26488

2420.5101011.521.510861765.5نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارروجينا ميالد زكى قلينى26489

38292013.51427.519133.51865نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارروال ايمن ابوبكر محمود26490

37.529.51813.51326.519.5131185.56نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارريهام ايمن ابوبكر محمود26491

37.525.5171212.524.518.51231655نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارساره عاشور كامل محمد26492

201510.58.57.5161273.51075نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارساره محمد ربيع شلقامى26493

21.515.5109.5918.51378.51175نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارسلمى خيرى محمد شلقامى26494

2116128.57.51611.576.51255نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارشروق شريف كامل اسماعيل26495

25.516109.58.5181180.51275نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارشهد محمد شعبان ابوطالب26496

27.520.516.58.5917.517.599.51375نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارشهد ناجح محمد محمود26497

14.5153.55.5510.51.5451073.5نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارشهيناز خالد محمد عبدالرحيم26498

31.518.511.597.516.510881175نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارفاطمه عيد ربيع شلقامى26499

واحد47.5105واحد1516.543.57.511نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارفرحه لمعى لويز ناصر26500

20967.529.52.5471475نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاركترين عازر نصحى عازر26501

28.517.510.587.515.510821577نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاركرستين خلف تدروس ناشد26502

3828181313.526.519.51301776نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارالره خلف وهبه مجلى26503

25.517.5107.57.5151078176.56.5نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارليديا جميل سمير شحاته26504

20.515107.57.5151070.51555نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارمادلين مكين حنا عبده26505

2015107.57.51510701655نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارمارتينا سمير ماهر عبدالمسيح26506

30.52215.57.5815.517100.5176.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارمارى رأفت وهبه مجلى26507

22.51511.57.57.51510741075نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارمروه رمضان اسماعيل عثمان26508

271512.598171283.51575نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارمروه عالء الدين عامر عبدالعزيز26509

20151297.516.51073.51475نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارمريم رضا جرجس فارس26510



3317.510.59.57.51713911775نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارمنى راجى اسرافيل بباوى26511

25.517111282011.5851575نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارمى خالد محمد شلقامى26512

37231912102216.5117.51675نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارميار احمد شوقى عثمان26513

8.5433.51455واحد56107.5نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارناديه كمال عبدهللا مجلى26514

13.56107.529.54.543.51375نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارناردين كامل شفيق اسحق26515

3015147.57.51510.584.5177.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارناريمان عاطف سليمان ابراهيم26516

26.51513.57.57.5151080147.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارنانسى بباوى بشرى صليب26517

2015127.57.51510721475نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارنردين عاطف اسحق عبدالمسيح26518

2215107.57.5151072167.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارنرمين رضا جورجى شكر هللا26519

2715147.57.5151081167.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارنورهان احمد على قاسم26520

3416.5161081816.5101167.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارهاجر هشام محمد شلقامى26521

322416.58.57.51617105.5167.55.5نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارهناء منسى على عبدالكريم26522

33.52115.597.516.511.598166.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارهنيه سمير وهيب جرجس26523

2015147.57.5151074166.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاروهيبه بشرى صليب تادرس26524

20.515107.57.5151070.51265نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارابانوب شحاته شفيق شحاته26525

14154.55.53.59345.51475نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارابانوب نعيم مهنى قلينى26526

2015107.57.51510701475.5نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارابرام رضا مسعد ناشد26527

36.5281910.51020.519123146.56نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاراحمد اشرف محمد شلقامى26528

20151097.516.51071.51776نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاراحمد عيد محمد عبدالعظيم26529

3223.518.512132518117167.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاراحمد نجدى محمد ابوبكر26530

321913.5127.519.512961675.5نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاراحمد وائل عامر عبدالعزيز26531

2115107.57.51510711676نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاراستيفن ايوب صادق صليب26532

2315107.57.51510731675نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاراستيفن مدحت فؤاد جبرائيل26533

2015107.57.51510701275نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاراسالم ناجح فولى ابراهيم26534

5.51037147.55واحد10.55.55.54.5نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارامجد عدلى عياد جرجس26535

25.515107.57.5151176.51175نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارايمن احمد محمد على26536

2015107.57.5151070167.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارايهاب سعيد اسرائيل بباوى26537

2015107.57.51510701655نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاربنيامين غالى نجيب غالى26538

2015107.57.5151070157.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاربيتر زاهى صديق كيرلس26539

25.5161099181079.5155.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارجوزيف لطفى سمسوم عازر26540

24.515107.57.5151074.5157.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارجوزيف مالك شفيق اسحق26541

2721.5108.57.5161084.5167.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارجون مجدى حبيب شنوده26542

5.53.565.52.584.527.5107.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارحاتم شريف شحاته محمد26543

105.547.5411.53.534.557.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارحسين جمعه حسين عبدالعزيز26544

2015107.57.51510701575نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاردانيال بشرى دانيال جاد الرب26545



1215662.58.53.5451075نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاررائد اسماعيل فؤاد على26546

13.5155.57.53.5112.547.51576نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارريمون صموئيل عطيه فكرى26547

2015107.57.51510701285نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارسيد عبدهللا سيد سامى26548

3121107.57.51513.590.51565نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارشهاب ابوالوفا عمر عبدالعزيز26549

205.53628339.51265نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارصموئيل سعد شكرى يونان26550

2015107.57.51510701255نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارطارق خميس حسب هللا اسماعيل26551

3720.5181111.522.518116106.55.5نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارعبدالرحمن قياتى ابراهيم احمد26552

2815107.57.5151179126.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارعبدالرحمن منتصر احمد جمعه26553

36.51045نصف127.567.5310.5نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارعبدالرحمن وليد عبدالمحسن احمد26554

45.5116.55واحد1115105.538.5نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارعالء احمد ابراهيم محمد26555

2015107.57.5151070126.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارعالء حمدى محمد عبدالمجيد26556

2015107.57.5151070146.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارعلى احمد ربيع على26557

361065صفر107.51053.58.5نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاركريم عبدالغنى زكى عبدالغنى26558

28.517.51487.515.515.591176.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاركيرلس محروس نجيب كامل26559

2318.5138.59.51813.586176.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارمارتن صادق لويز جبرائيل26560

2015117.57.5151071145.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارماركو عزمى رسمى عبدهللا26561

2018.5138.57.5161077.51465.5نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارماركو مجدى نجيب شحاته26562

45146.55واحد815107.53.511نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارمايكل خيرى فؤاد بشاى26563

47.5126.55واحد1015107.5411.5نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارمحروس موريس شفيق جرجس26564

351055نصف95.5107.52.510نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارمحمد جمعه خليفه عبدالحكيم26565

111557.5310.51.543105.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارمحمد حسام محمد شحاته26566

44.5565واحد131567.529.5نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارمحمد حمدى عبدالحميد رضوان26567

2015107.57.5151070105.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارمحمد خيرى محمد شلقامى26568

421065نصف101557.5411.5نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارمحمد قياتى حسب هللا اسماعيل26569

1515107.529.5251.5136.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارمخلص صادق ذكى قلينى26570

1215107.51.592481165نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارمرجان سعد نبيل يوسف26571

32.565.55نصف93107.52.510نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارمصطفى رضا عبدالنعيم عبدالظاهر26572

2015117.57.51510711155نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارمندى عاطف فايز نجيب26573

32.51465صفر135.547.52.510نظاميالسناريه االعداديهبنى مزارنادر يونان شكرى يونان26574

2415.5107.57.5151074.5166.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاروسيم صدقى حنا يوسف26575

3215158.57.5161088106.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاروليد محمد سعد كامل26576

2015107.57.51510701075نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاريوسف ادريس كيالنى غيث26577

2615128.57.5161079156.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاريوسف بطرس صادق صليب26578

2015107.57.5151070105.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاريوسف فرج كيالنى غيث26579

1276.57.529.51.536.5155.55نظاميالسناريه االعداديهبنى مزاريوسف مجدى سامى حنا26580



26151487.515.51080.5127.55نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارابتسام سامح فاروق انور26581

24151587.515.51079.5126.55نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزاراسماء ناجى محمد عبدالنبي26582

3015117.57.5151081168.55نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارامانى يونان بطرس نجيب26583

3215158.57.51610881875نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارامل تاوضروس وليم نجيب26584

2015138.56.51510731675نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارانجى عبدمريم عياد حنين26585

2522.519109.519.51096157.55نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارايه محمد ابراهيم محمد26586

29151387.515.51082.51465نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزاردعاء عثمان فؤاد ابراهيم26587

3620201113.524.518.51191666نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزاردنيا دسوقى رشاد احمد26588

2315117.57.5151074156.56نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزاردينا نادى جابر كيرلس26589

157.5137.54.5121.54986.55.5نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزاررحمه هانى يحى عبدالحفيظ26590

4026.52015153019.5136157.55نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارزهراء مصطفى عبدالسالم شلقامي26591

261518108.518.510.5881575نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارسلوى فرح كامل ابراهيم26592

29151897.516.510.5891475نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارشرين صموئيل وهبه رومان26593

2015137.57.5151073127.55نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارمادونا عادل منير عزيز26594

2015147.57.51510741585نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارمارجيريت سليمان شحاته مينا26595

2015147.57.51510741575نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارمارى عبدمريم عياد حنين26596

615107.5310.51.5431475نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارمارى مينا طلعت عازر26597

30151587.515.51186.51875نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارماريا رضا كمال عياد26598

3315158.56.51510881775نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارمارينا عيد مصرى لمعي26599

34171913122515110155.55نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارمارينا فتحى كمال عياد26600

27.515167.57.5151083.5156.55.5نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارمريان جرجس سمير انور26601

23151097.516.51074.51675نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارمريم عيد رمزى برسوم26602

28151687151084167.55نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارمريهان رضا غطاس لبيب26603

27.515157.57.5151082.51575نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارمنال عيد جرجس عزيز26604

2315157.57.51510781675نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارناديه وهيب يونان وهبه26605

20.515127.57.5151072.5197.56نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارندى خلف انور خضيري26606

2015127.57.51510721975نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارندى عيد جابر صادق26607

2315147.57.5151077197.55نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارندى محمد عبدالوهاب احمد26608

71567.5310.51048.51986نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارندى محمد محمد حسن26609

42125.52نصف1015104.526.5نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارنريمن سعيد مكرم حنا26610

2015167.57.51510761885نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارهاجر ناصر زغلول محمد26611

20151611.511.52310842085نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارهدير عصام حسين محمد26612

2015137.57.51510731685نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارهناء سام فرح سام26613

211613119201080167.55نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزاريوستينا اشرف عياد جورجي26614

6.515453.58.53371365نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزاريوستينا صالح كامل جرجس26615



6364.52.574.526.5147.52نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارابانوب عيد صالح بطرس26616

2015117.57.5151071207.55نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزاراحمد على حسن احمد26617

24.515137.57.51512.580157.55نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزاراشرف اسطفانوس نجيب اسطفانوس26618

23151489.517.51180.5157.55نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزاربشوى عياد غالى جرجس26619

315105.538.51046.5107.52نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارجبرائيل صموئيل نسيم بانوب26620

3.524426318.5126.55نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارجرجس رضا مصرى لمعي26621

2015107.57.51510701875نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارحسن احمد عاشور احمد26622

30161910.510.52111.597.51976نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزاررضا محمد عبدالحليم محمد26623

14.57117.5411.52461275نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزاررومانى اشرف ابراهيم بباوي26624

151557.5310.51.5471275نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارعبدالمسيح يعقوب جرجاوى سعد26625

2015107.57.51510701375نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارفادى عماد فرح سام26626

2315107.57.5151073137.55نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارفادى هانى غطاس اسكندر26627

2015107.57.51510701675نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزاركريم حسن محمود عيد26628

2215107.57.51510721475نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزاركيرلس رضا غالى ابراهيم26629

21.515107.57.5151071.5167.55نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزاركيرلس عطيه اسحق هارون26630

30.5151710.5818.513941676نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارمايكل رضا لطيف عيد26631

2215128.56.51510.574.51175نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارمايكل رضا نجدى شحاته26632

2015127.57.51510721567نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارمحمد اشرف محمد شلقامي26633

2015107.57.5151070185.55نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارمحمد عبدالجواد توفيق عبدالقادر26634

8.51567.52.510544.51675نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارمحمود رضا سعد موسي26635

2015127.57.51510721475نظاميمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارمينا نوناى عبدالنور ابراهيم26636

33151610.59.52014982076نظاميفصول بله االعداديهبنى مزاراسراء احمد سيد عبدالتواب26637

36151611.5920.514.51022076نظاميفصول بله االعداديهبنى مزاراسراء عبدالرحمن حيدر عبدالرحمن26638

20151387.515.51073.51975نظاميفصول بله االعداديهبنى مزاراسماء رجب جمعه طلب26639

25151913.51225.520104.52077نظاميفصول بله االعداديهبنى مزاراسماء عيد محمد محمود26640

35.5151887151093.52065نظاميفصول بله االعداديهبنى مزاراسماء نصر محمد اسماعيل26641

20151296.515.51072.51675نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارامل رجب سعد جمعه26642

36191513.51124.519113.5207.56نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارانجى صافى جمال عيد26643

37.52619.512112318.5124.52077نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارايات ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم26644

14655.549.52.537197.55نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارايات شعبان ابراهيم عبدالعليم26645

2015107.57.51510701775نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارتقوى عاشور عزات انور26646

31.5151310.5818.51088197.56نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارحسناء خالد ابراهيم عبدالعليم26647

28175.55نصف9.5635.53.59نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارحسنات عبدالعاطى جمعه فايز26648

3415191210.522.518108.5208.57نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارداليا ابراهيم سالمه احمد26649

2015107.57.51510702065نظاميفصول بله االعداديهبنى مزاردعاء رمضان ابراهيم عبدالمحسن26650



32161410.51121.51598.5207.56نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارزهراء مصطفى اسماعيل رضوان26651

231510115161074206.56نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارسعاد جمعه حيدر عبدالرحمن26652

39.5185.55نصف101547.52.510نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارسهيله مدحت عاطف عكاشه26653

2015108.56.5151070167.55نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارشهنده قدافى حيدر عبدالرحمن26654

157684121.541.51975نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارشيماء مصطفى حسن على26655

291514117.518.51086.5197.55نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارعزيزه رجب جمعه على26656

32185.55صفر12737.52.510نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارغاليه جمعه عبدالعظيم عبدالجابر26657

2915127.57.5151081207.55نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارفاطمه صالح صالح محمد26658

45.51676واحد20858.5311.5نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارفريجه فتحى محمد حسن26659

35.51875واحد10858.5311.5نظاميفصول بله االعداديهبنى مزاركريمه رجب بدوى على26660

981084122.541.51875نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارمؤمنه رجب شحاته على26661

45185.52.5واحد121558.53.512نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارملك فتحى محروس ابراهيم26662

20151087151070197.55نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارندا جمعه محمود ياسين26663

34181512.511.52415106207.57نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارنهاوند شعبان مصلوح على26664

11637.55.5131043187.55نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارنورا رجب سعد حسين26665

2015107.57.51512.572.5207.56نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارنوران هانى مصطفى شلقامى26666

2015107.57.51510701975نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارنورهان رجب سعد حسين26667

2015107.57.51510701975نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارهاجر سعد ناجح عبدالبصير26668

40282014.51529.520137.52075نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارهبه رأفت جمعه محمود26669

615354.59.54.538197.55نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارياسمين عبدالرحيم ماضى ابوالليل26670

39301914.51529.518.5136206.56.5نظاميفصول بله االعداديهبنى مزاراحمد شعبان كامل على26671

101537.53.5111049187.55.5نظاميفصول بله االعداديهبنى مزاراحمد محمد عيد على26672

20151110.57.51812.576.5197.56نظاميفصول بله االعداديهبنى مزاراسامه ربيع جمال على26673

2015109.57.5171072177.55نظاميفصول بله االعداديهبنى مزاربهاء شعبان حسن على26674

20151087151070175.55نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارحازم محمد فولى سليم26675

138494.513.5341.5175.55نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارحزيفه عيد عبدالجواد دردير26676

108484.512.51044.5187.55نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارحمزه حافظ رشدى محمد26677

2116109.55.51514.576.51975نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارحمزه عصمت سعد جمعه26678

7837.52.5103.531.5187.55نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارسامح وليد محمد عبدالعظيم26679

311919111425161102075.5نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارسعيد هانى ابوغنيمه على26680

35281814.51428.520129.5197.56نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارصالح حسام عبدالعزيز ابراهيم26681

20151396151174197.55نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارطه ربيع حسن دردير26682

2015108.56.51510701985نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارطه فايز فولى فايز26683

44187.55نصف715107.5411.5نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارطه محمد احمد طه26684

32187.52.5صفر67105.53.59نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارعبدالرحمن راضى محمد ياسين26685



44207.55نصف715107.5411.5نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارعبدالرحمن على رجب محمد26686

45207.55صفر816107.53.511نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارعبدالرحمن ممدوح مصطفى عبدالهادى26687

2215127.57.5151074207.55نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارعلى نزيه عمران على26688

44197.55صفر1015105.53.59نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارقاسم محمد عيد على26689

3419169101913.5101.52076نظاميفصول بله االعداديهبنى مزاركريم سيد عطا عبدالرحمن26690

43197.55نصف715105.5510.5نظاميفصول بله االعداديهبنى مزاركريم شعبان عيد على26691

35.5167.51.5نصف41557.53.511نظاميفصول بله االعداديهبنى مزاركريم عمار سعد عبدالرحيم26692

2015107.57.5151070207.55نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارمؤمن عبداللطيف محمد عبدالعظيم26693

40.5197.55نصف101567.51.59نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارمحمد رجب على جمعه26694

2015107.57.51510701875نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارمحمد رجب محمد خفاجى26695

47127.52.5101.534.51775نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارمحمد سارى محمد ابراهيم26696

28.51885نصف7107.53.511غنظاميفصول بله االعداديهبنى مزارمحمد شريف مصطفى عبدالعليم26697

42.5177.55واحد516107.5310.5نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارمحمد طه فتحى عبدالفضيل26698

3622201412.526.517.5122207.57نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارمحمود ربيع ابراهيم حسن26699

2015148.57.5161075187.55نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارمحمود سيد دكرورى حسن26700

251513105.515.51280.5177.55نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارمحمود صالح محمود ابراهيم26701

36.51172.5واحد1176.57.53.511نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارمصطفى راضى منصور محمد26702

13847.5411.5238.5116.55نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارمصطفى عدلى عبدالعظيم على26703

3415178.59.51813.597.5187.56نظاميفصول بله االعداديهبنى مزارمصطفى ماهر مصطفى عبدالعليم26704

2815107.5916.51079.5127.56نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاراسراء حامد عبدهللا خليفه26705

3415107.57.5151084167.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاراسراء خليفه رمضان رخيص26706

3015107.58.51612.583.5177.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاراسراء عبدالكريم موسى سالم26707

3017107.58.51610831685نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاراسراء نور عبدهللا ابراهيم26708

2154.54.55.510343.51373.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاراسماء حسن احمد محمد26709

3015109101910841675.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاراسماء فولى فرج عبدالعاطى26710

16637.5512.51.5391274نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارانجى شكرى كامل شاكر26711

34251414.51327.516116.51975نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارانجى محمود منصور عبداللطيف26712

3015111210221088117.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارايه منصور حسين محمد26713

342014.51313.526.5181131675نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاربسمه جمال عبدالعظيم محمد26714

1231.553.58.51.526.51473.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاربسمه محمد عبدالبارى عبدالحفيظ26715

2615107.57.51510761565نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارتسنيم محمود عبدهللا ابراهيم26716

36201410.512.523101031475نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارجويريه محسن سيد حسين26717

321812.510122213.5981975نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاررانيم رضا يوسف عبدالسيد26718

3315107.57.51510831575نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاررحاب يونس سليمان عبدالعزيز26719

12647.57.515239157.52.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاررفيده محمد محمود محمد26720



32231212.51224.514105.51775نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارريموندا رومانى صالح ترياق26721

29151011.511.52310.587.5185.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارساندى ميالد مالك سليمان26722

1363.555.510.51.534.51053.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارسعاد محمود سعد عتيق26723

20737.57.5152.547.51374نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارسهيله عبدالهادى على عبدالجيد26724

22745.54.510346147.53نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارسهيله ممدوح ربيع جمعه26725

2915107.57.5151079137.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارشرين رضا دسوقى احمد26726

17.577.52.5واحد3.52.56نصف55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارشهد خميس سعد على26727

382618.57.51320.519122177.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارشهد محمد خليفه سعيد26728

2362549242127.52.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارشيماء احمد امين حسن26729

1041.555101.5271072.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارشيماء سامى سيد لملوم26730

2264.54482.5431274نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارشيماء عبدالحميد محمود مفتاح26731

11625.538.52.5301172.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارعبير عبدالغنى احمد عبدالغنى26732

2474.5549246.51172نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارعلياء محمود ابوالليل رمضان26733

411071.5واحد1883.57.5310.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارفاطمه رجب فؤاد عبدالرحمن26734

2615107.57.5151076147.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارفوزيه ربيع سعيد عبدالمولى26735

20737.54.5122441673.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارفيرونيا عماد ابراهيم موسى26736

311510810181084127.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمادونا مكرم صموئيل عياد26737

32251011.51122.51099.5177.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمارلى وجيه فرح كامل26738

2382.554.59.52451872.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمارى عبدالمسيح فهمى سيحه26739

1353.54.559.5233107.52.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمارينا ماهر لبيب مترى26740

54.59.51.538137.52.5واحد179نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارماريه اميل لطفى مخائيل26741

2415101311.524.51083.5148.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارماريه خلف منير جرجس26742

2282.57.54.5124.549167.53.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمريانه ايمن عطيه زكى26743

38251611.512.52418.5121.5157.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمريم خلف هللا ماضى سلطان26744

2082.54.559.51.541.5135.53.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمريم رمضان محمد محمود26745

17537.57.5151.541.51355نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمريم ممدوح شحاته تاوضروس26746

2274.55.55.5111.5461083نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارملك ياسر على حسن26747

20557.5512.52.545105.53نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمنار مجدى ربيع جمعه26748

321510.59.59.5191086.51855نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمنال جمعه راضى خليفه26749

37302015153019.5136.51785نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمنه هللا ربيع عبدهللا محمود26750

3215107.57.51510821475نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمها عبداللطيف صديق عبدالعال26751

4481.524.51473واحد104نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمى ممدوح حسنى عبدالعظيم26752

2915127.57.51510811575نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمياده صالح سليمان عبدالعزيز26753

382413.513.514.52818.51221475نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارميالنيه مصلح جرجس عياد26754

291510107.517.51081.5157.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارناردين مؤمن سمير عبدالملك26755



311512912.521.51594.51385نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارنجاه عبدالسالم حسين عبدالسالم26756

105.51.54.57.5122311353نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارندى امين محمد عواد26757

311233صفر1163.555.510.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارهاجر حامد سليمان مشعال26758

2615107.57.51510761575نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارهاجر محمد فتح الباب حسين26759

4466.53صفر2074.557.512.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارهناء سيحه فهمى سيحه26760

271511.598171080.5177.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارهناء فرغل عبدالحميد عبدالرحيم26761

37291714.51529.519131.51785نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاريوستينا وفقى ايليا حليم26762

13.513.51595.5146.55.5غ341815نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارابراهيم اشرف خالد سليمان26763

872.54.57.512231.5107.54نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارابراهيم ربيع ابراهيم فرج26764

نصف5واحد3.52.561.512.5واحدواحد3نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارابراهيم شعبان ابراهيم مهدى26765

32.51053نصف1172.57.5411.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارابوبكر عاشور ابوبكر ابوجريده26766

1585.58.5513.52.544.5146.53.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارابوزيد ابراهيم امين عبدالباقى26767

1142.57.53.511230.5107.52.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارابوزيد ثابت سعد عبدالهادى26768

17767.57.5153.548.5106.52.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاراحمد محمد سيد شحاته26769

38.586.52واحد7.5512.5واحد915نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاراحمد منتصر زغلول صالح26770

32.51053نصف10737.54.512نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاراسالم عبدالرحيم احمد عبدالمجيد26771

3687.53صفر1471.58.5513.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاراشرف احمد عبدالغنى احمد26772

301051.5صفر1061.57.5512.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاراشرف حنا بطرس مرقس26773

2215107.57.51510721375نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارافرايم نادى حبيب عزيز26774

43.51085صفر121547.5512.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارجابر رضا جابر غطاس26775

38282015142918.5133.5167.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارحازم خالد ابراهيم شحاته26776

28106.53نصف942.57.54.512نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارحازم طه عبدالحميد عبدالوهاب26777

2587.53صفر7.53.511واحد112نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارحازم محمد حسن كامل26778

2119108.510.5191079126.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارحبيب ايهاب حبيب عزيز26779

3186.52صفر10737.53.511نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارحبيب نصحى حبيب داود26780

26.5863صفر8412نصف77نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارحسام حسن سعد ابوالقاسم26781

38862نصف1572.58513نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارحسام محمد سيد صالح26782

42107.52.5صفر1784.57.5512.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارحسن رفعت انور كامل26783

342518.514.512.52712.5117137.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارحمزه رضا ابراهيم محمد26784

1354.57.54.5122.537107.53.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارحمزه عبدالسالم على كامل26785

281512.587.515.51081137.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارحمزه مختار محمد طه26786

25.51053واحد552.57.54.512نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارربيع محمد مفتاح محمود26787

26765صفر8725.53.59نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاررضا حمدى سلم عبدالجواد26788

2015107.57.51510701175نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاررفعت رضا عبدالعزيز جاد الرب26789

186105.55.5112.547.5106.52.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارزياد ايمن محمود ابراهيم26790



163107.5411.53.544673.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارسليمان فتحى سليمان رمضان26791

1765.57.55.513243.5107.52.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارسيف ناصر ابراهيم جمعه26792

201510.51110.521.510771775نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارصالح وجيه صالح راتب26793

صفر7.5411.5427.5145صفر84نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارصموائيل اشرف فايز صليب26794

28.5137.54صفر4.54.5غ1266نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارعبدالحميد ابراهيم عبدالحميد محمد26795

10667.5411.5336.5125.53نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارعبدالرحمن ابراهيم عبدالجواد ابراهيم26796

776.57.53.511233.5117.54نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارعبدالرحمن حماده زغلول صالح26797

37.51353واحد1175.57.55.513نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارعبدالرحمن حموده حسن احمد26798

3627201414.528.519.51311475نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارعبدالرحمن عيد عبدالموجود عثمان26799

30107.53واحد9637.53.511نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارعبدهللا رجب عبدهللا فولى26800

45107.5411.55.53676.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارعبدهللا عاطف سعيد محمد26801

75107.53.51110431562.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارعبدالنور ابراهيم عبدالنور ابراهيم26802

2015107.57.51510701075نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارعلى سيف النصر عبدالسالم عطيه26803

5764.53.5843025.52نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارعماد عصمت فؤاد عبدالرحمن26804

2115107.57.5151071116.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارعمار خليفه رمضان رخيص26805

2015107.57.51510701075نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارعمرو خالد عبدالحميد محمد26806

28281510.51020.510101.5116.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارفادى شطبى شحاته فرنسبس26807

2015107.57.5151070106.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارفارس عماد محروس فارس26808

6757.54.5125.535.555.53.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاركريم احمد فطيم محمد26809

7465.54.510431562نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاركريم رضا فطيم محمد26810

2615107.57.5151076156.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاركمال عبدالسالم محمد رخيص26811

34261813122514.5117.51475نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاركيرلس مؤمن عبدالشهيد شحاته26812

2415108.51119.51078.5177.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاركيرلس هانى عزيز عياد26813

403020151530201402075نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارماريوس اشرف جابر كامل26814

2115117.57.5151072136.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمحجوب عبدالستار محجوب عبدالقادر26815

85107.57.5154.542.5662نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمحمد احمد عبدالحميد حسن26816

2015107.57.5151070106.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمحمد خليفه عيد عبدالسالم26817

7754.54.594.532.576.52.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمحمد سالم عبدالسالم عطيه26818

119104.54.591049105.53.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمحمد سعيد عبداللطيف محمد26819

20465510444565نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمحمد صابر عبدالعظيم عبدالقادر26820

11964.54.59540103.53نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمحمد صالح ابوالليل ابراهيم26821

564.53.585.525.555.52واحدنظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمحمد عبدالرحيم احمد عبدالمجيد26822

2015107.57.5151070106.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمحمد عبدالسالم عبدالحميد محمد26823

2715107.57.5151077176.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمحمد على عبدالعزيز مهدى26824

311510881610821675نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمحمود اشرف سيد عبدالعظيم26825



2015107.57.51510701375نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمحمود ربيع شحاته محمود26826

5857.5310.54.533772نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمحمود فتحى على كامل26827

3.53.54.5241252غ673نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمحمود مبروك حميده سقام26828

2015107.57.51510701665نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمصطفى جمعه مصطفى متولى26829

2015107.57.5151070136.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمصطفى ناجى عبدهللا محمود26830

2915157.57.51515891675نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمعتز بشار شتيوى ابراهيم26831

78455.510.54.534107.53نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارنادر محمد سعد عتيق26832

3428191412.526.516.51241685نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارهادى شعبان فهمى ابراهيم26833

145104.54.595.543.586.52.5نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارهشام عبداللطيف صالح احمد26834

894.555105.53796.52نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارهالل صالح عبدالعظيم صالح26835

119105495441273نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاروائل جمعه محمد شلقامى26836

2015107.57.51510701265نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاريسطس خلف سمير فهمى26837

2015107.57.5151070137.55نظاميسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزاريوسف شعبان محمد سليمان26838

383018.51212.524.519.5130.52097.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاراسراء حمدى دكرورى محمود26839

341617.5107.517.513982095.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاراسماء رمضان انور صبره26840

321918.5991814.5102208.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارامل عنتر على عبدالعال26841

12867.5310.55.542178.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارامل عيد شبيب دردير26842

12944.537.55.5381685نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارانعام ضاحى شبيب دردير26843

2015107.57.51510701685نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارايات خالد شعبان جالل26844

2015107.57.5151070168.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارايات رضا شحاته حسن26845

7857.53.51110411483نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارايمان خلف سلطان ابوزيد26846

111555.54.5105461685نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارايه شعبان شحاته حسن26847

16947.5411.5545.5177.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارايه ضاحى فتحى عبدالحميد26848

69105491044147.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارايه محمد فاروق علي26849

39282013.51326.519132.5187.56.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارجنات حسن شعبان محمد26850

2115107.57.51510711685نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارخلود ربيع جنيدى عبدالظاهر26851

28883واحد12424.54.59نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارداليا حسين احمد مهنى26852

301910911.520.51392.51887نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارداليا رمضان احمد محمود26853

30181010.5818.51288.52087نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاررانيا رجب حسب هللا محمد26854

2915107.57.51510791785نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاررحاب ابوزيد فؤاد صالح26855

2715107.57.5151077187.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاررحاب سيد عبدالمعز محروس26856

11523.547.5227.51385نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاررحمه حمدى معيقل حسن26857

2515107.57.51510751585نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاررودينا احمد حافظ احمد26858

2515107.57.51510752085نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارروضه عمر عطا محمد26859

3315118.59.5181289187.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاررويدا عيد كساب عبدالعظيم26860



1115457.512.51.5441362.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارساره حسين محمد ابراهيم26861

35.5126.52.5صفر13944.559.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارساره حماده فاروق علي26862

38221613.512.52616.5118.5197.59نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارسعديه اسماعيل عبدالنبى عبدالرحمن26863

20963صفر732.53.547.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارسعديه هالل رجب ابراهيم26864

2915107.57.5151180206.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارسميره محمد عبدالحكيم عبدالغني26865

49136.53واحد158107.57.515نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارسهام ابراهيم رجب ابراهيم26866

261512.58.510.5191082.5177.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارسهيله احمد عبدالعزيز يوسف26867

34.52611.58.5917.513.5103207.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارشهد محمد فرج سالم26868

973.52.55.581.52975.52.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارشيماء عيد عبدالجيد عبدهللا26869

29146.53واحد1164.533.56.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارعيشه ربيع حيدر احمد26870

171462واحد531.533.56.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارفاتن سيد محمد حفني26871

35.52716.513.512.52617122206.56.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارفاطمه خلف صالح محروص26872

2015107.57.5151070177.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارفاطمه خلف عبدالوهاب عبدالعزيز26873

1395.55.54.5102.5401073نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارفاطمه محمد زكى عبدالقادر26874

312010911.520.514.596177.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارفاطمه محمد صالح احمد26875

201510109.519.51074.5146.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارفاطمه مسعود ماهر عبدالرحمن26876

2015107.510.5181073177.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارفتحيه حمدى عطيه الدامى26877

281510891710801785نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاركرستينا ايمن فرج مهنى26878

32.515107.57.5151082.5187.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاركريمه محمود سيد مهنى26879

16653.54.582.537.5177.52.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارلمياء عاشور ثابت دردير26880

2215137.58.51610761985نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمارتينا عزمى جابر جرجس26881

2515139.5918.51081.5197.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمارلين عزت عازر شحاته26882

2615147.57.51510801885نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمروه حربى جالل عبدالحميد26883

271513.57.57.5151080.51975نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمروه حماده عبدالغنى حيدر26884

261514.58.5816.512.584.5176.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمريان نور وليم عطا هللا26885

241514.597.516.51080165.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمريم جرجس فايز جرجس26886

5710.545.59.53351373نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمريم شعبان حسن عبدالقادر26887

98104.57.5121.540.51572.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمريم محمود صالح احمد26888

2615169.57.51710841665نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمنار صبحى عوض عبدهللا26889

382318.51312.525.515120196.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمنه محمد سليمان مبارك26890

2015107.57.5151070106.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمنى احمد محمد عبدالوهاب26891

271510.57.57.5151077.51775نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارميسومه اسماعيل ابوبكر حافظ26892

42166.53.5واحد16854.57.512نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارناهد عبدالناصر جمعه جابر26893

361515.57.5815.511.593.52075.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارناهد منصور شحاته عبدالعاطى26894

2015127.57.51510721365نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارندى انور جمال محمد26895



29.5105.52.5واحد853.54.57.512نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارندى خالد محمد عبدالعزيز26896

311161.5صفر7.57.544.57.512نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارنسمه شحاته موسى محمد26897

2415139.57.5171079196.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارنهى فرحات عطيه الداتى26898

361515.511.5920.513.5100.51376نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارنورهان عصام سعد كامل26899

11911.54.559.53.544.51465نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارنورهان ميالد وليم عطا هللا26900

2015107.57.5151070118.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارهاجر بدر محمد صالح26901

3126.5149122114106.51275نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارهاجر بدر محمد عبدالمعز26902

127.51095141.5451382.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارهبه صبحى ابراهيم محمد26903

35.5151810.57.51810.5971585نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارهديه مجدى محمد عبدالعزيز26904

39.51181.5نصف13.52.5109413نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاروالء رجب ابوغنيمه محروس26905

20151097.516.51071.5117.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاريارا اشرف فاروق علي26906

23.51511107.517.51077177.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارابانوب خلف فايز جرجس26907

20151187.515.51071.5156.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارابانوب غالى عوض عبدهللا26908

33146.52واحد8.56.547.55.513نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارابانوب فوزى مسعد عيد26909

34.5852.5صفر5.56.5107.5512.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارابراهيم خلف حسن محروس26910

31.597.52.5نصف5767.55.513نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاراحمد حسن خلف حسن26911

28151597.516.51286.51575نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاراحمد حمدى محمد عباس26912

321172.5واحد5.56.56.57.5512.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاراحمد صالح محمد احمد26913

301063.5نصف75.557.54.512نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاراحمد عبدالناصر رشدى عبدالوهاب26914

371273.5نصف88.56.585.513.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاراحمد محمد حسن محروس26915

33.5241713132614.51151286نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاراحمد محمد شحاته يوسف26916

43.51073نصف11.55.5108.57.516نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاراحمد محمد عبدالعزيز محمد26917

26.515159.57.5171083.51575نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاراحمد محمود على عبدالجواد26918

29.51163واحد7.546.55.5510.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاراحمد نبيل محمد عبدالعزيز26919

27.597.53واحد5.555.55.5510.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاراسالم احمد خلف احمد26920

29.51514118.519.511.589.51175نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاراسالم احمد صالح احمد26921

27.51162.5صفر4.55.557.5512.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاراسالم محمد فتحى محمد26922

23.515117.5815.510751475نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاراسالم محمد مفتاح حامد26923

28.5771.5صفر53.5105510نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاربالل ابراهيم احمد كامل26924

44.51472.5واحد20.55.51043.57.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارتامر صالح سعد عبدالمجيد26925

23.515127.57.5151075.51375نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارحسام رضا عبدالحميد كامل26926

28.515127.57.5151080.5126.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارحسين رجب حسين احمد26927

281512.57.57.5151080.51065.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارحماده رضا شحاته حسن26928

2915137.57.51510821078نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارخالد سعد عبدالحكيم عبدالغنى26929

33.515137.57.51510.5871275نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارخالد محمد محمد محمود26930



25.515137.57.5151078.51075نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارخالد هالل سعد زغلول26931

32126.52نصف6.55.56.57.55.513نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاررضا عبدالعظيم عبدالرحمن عبداللطيف26932

201512.57.57.5151072.51475نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاررومانى نصحى فرج مهنى26933

134.5107.5512.51.541.5117.53نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارسامح محمود سيد محمد26934

32.5151789171192.51485نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارسمعان وليم يوسف ناشد26935

3615179.5817.51095.51786نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارسمير خلف فريد شرموخ26936

32.51513.57.58.51610871485نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارشريف مجدى جنيدى شحاته26937

29.5151487.515.510841285نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارطه ناصر حيدر عبدالعزيز26938

1066.54.54.59233.5983.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارعبدالرحمن راضى محمد امين26939

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارعبدالرحمن ربيع رضا جمال26940

20.515137.57.5151073.51085نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارعبدالرحمن شحاته ابوالليل مصلوح26941

32151487.515.51086.51185نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارعبدالرحمن محمد ماهر عبدالرحمن26942

32192012.514.52718.5116.51286نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارعبدهللا احمد حميده عبدالعزيز26943

103.51055.510.51044136.52.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارعبدهللا ربيع رشدى عبدالعليم26944

201515.57.5815.510.576.51375نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارعبدالمسيح غرباوى ناشد فانوس26945

32.5152012.51224.513.5105.5176.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارعبدالمسيح ميخائيل ذكرى ايوب26946

20151499181077126.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارعثمان ناجح خليفه ابراهيم26947

13.57107.54.5121.544156.51.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارعلى محمد كساب عبدالرحمن26948

2015107.57.51510701075نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارعلى محمود محمد عبدالعال26949

28.51372واحد25.5104.55.510نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارعمرو حماده عبدالكريم خالد26950

332118.51414.528.5141151675نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارعمرو يسرى محمد امين26951

5.53.516.53.54.581.535107.53نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارفادى صالح عياد شحاته26952

34.522.519.514132718.5122157.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارفارس محمد عبدالرازق حسين26953

2015127.57.5151072137.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارفارس مدحت عبدالجيد ابراهيم26954

48.51372.5واحد127.5185.54.510نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاركرم ابوغنيمه عبدالعزيز عبدهللا26955

25137.52نصف6.55.5543.57.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاركريم صابر على عبدهللا26956

17.596.52نصف354.548.5نصفنظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاركريم محمد امين محمود26957

4.55137.54.5121044.5137.53نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاركريم محمد صفوت محمد26958

40.51375نصف12.51534.559.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاركيرلس ناجح صادق اسكندر26959

3624.51913122519123.5158.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمحمد احمد عبدالعظيم احمد26960

35.515207.51118.514.5103.51377.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمحمد احمد فتحى على26961

29.51173.5واحد115510صفر7.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمحمد انور كساب عبدالعظيم26962

2215127.57.5151074136.55نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمحمد خلف عبدالوهاب عبدالعزيز26963

18.51173نصف3243.55.59نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمحمد سعد ماهر عبدالرحمن26964

25.515127.57.5151077.51486نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمحمد شعبان ابوالليل مصلوح26965



3115137.59.51710861386.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمحمد عاشور ثابت دردير26966

31.5986.5نصف104.5457.512.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمحمد عبدالاله حسن محروس26967

42.5138.55نصف12.51554.559.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمحمد ماهر شوربجى حسب هللا26968

29.5672.5نصف135.533.547.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمحمد محمود فاروق محمد26969

3730201514.529.520136.5178.58نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمحمد مصطفى عامر عبدالقادر26970

321183نصف98.545510نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمحمد ناصر حيدر عبدالعزيز26971

46.51383.5نصف151564.55.510نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمحمد ياسر عثمان عبدالرحيم26972

43.5128.52.5واحد1115547.511.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمحمود رضا رجب عبدالوهاب26973

23.51183.5واحد5.57.524.537.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمصطفى حسين جبر دياب26974

39.5118.53نصف81544.57.512نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمعتز محمد على محمد26975

291485نصف7.58.5237.510.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارمينا رمزى فرنسيس جرجس26976

17.51162نصف1.5524.548.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارنادر ضاحى عبدالعزيز عثمان26977

25.51185نصف76.524.559.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزارهالل رجب مصطفى احمد26978

31181713.51326.512.51051185نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاروسام على محمد صالح26979

13.5283.5نصف3.522.546.5واحدنظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاروسيم مسعود عبدالفتاح خالد26980

23107.52نصف1.5427.57.515نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاروليد شعبان ماهر عبدالرحمن26981

291283واحد6.56.545.55.511نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاريسرى خلف عبدالعظيم عبدالرحمن26982

42.51185نصف141534.55.510نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاريوسف خلف عبدالدايم رمضان26983

31.51383نصف118.543.547.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاريوسف عنتر سيد دردير26984

11.56107.55.5131.5421682.5نظاميمنشاه جالل االعداديهبنى مزاريوسف نوناى يوسف ناشد26985

31.51485نصف9.56.534.57.512نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاراسراء راضى محمود جالل26986

37.5251713.514.52817124.51785نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاراسراء عماد محمد ابراهيم26987

6.581058132.540137.55نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاراسماء حماده على عبدالفتاح26988

24.587.55نصف5.54347.511.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاراسماء عبدالفتاح عبدالمقصود عبدالفتاح26989

30.515107.5815.51081127.55نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاراشرقت ربيع صالح محمد26990

37.522191314.527.5201261587نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاراالء خلف فارس حسين26991

24.515188.5917.510.585.51275نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارامال على جمال الدين محمد26992

3729.52014.51529.519.5135.51586.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاراميره احمد فايز احمد26993

4187.53نصف11.56105.57.513نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاراميره ربيع محمود امين26994

28127.55نصف75.543.57.511نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارايه حماده محمد على26995

37.5191713.51528.518120157.56.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارتيسر جمال عبدالحليم احمد26996

21.5461.5نصف35.58.5واحد65.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارحسناء رضا محمد طه26997

3421.51814132719.5120167.55نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاردعاء منتصر محمد عبدالعليم26998

2.5724.57.5121.5251275نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاررحاب حسن محمد حسن26999

281173.5نصف67347.511.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاررحاب محمد عبدالحكيم عبدالفتاح27000



غغصفر0غصفرغغغغغنظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاررنا هانى ابوالفتح محمد27001

231510.57.5916.51075197.55نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارريهام حربى على محمود27002

3515171413.527.518112.5197.56نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارزينب عباس على محمود27003

36115.53نصف64.5107.57.515نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارسماح محمد محمود عبدهللا27004

3827.51914.51529.520134197.56.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارشاهيناز عادل مفتاح ناجى27005

23.5151488.516.51281176.55.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارشيماء احمد محمد محمد27006

31.515137.511.5191189.51765.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارصابرين سيد محمد السيد27007

5.585.57.5صفر33صفرواحد1.5صفرنظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارعبير صالح حسين عبدالفتاح27008

2015127.57.5151072176.57.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارعفاف راضى عبدالقادر محمود27009

87.5105.57.5131.540165.57.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارغاده عبدالحميد عثمان عبدالغنى27010

39262014.514.52918.5132.5176.57.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارفاطمه احمد معروف عبدهللا27011

2015107.57.5151070145.57.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارفاطمه عبدالناصر محمد محمد27012

2015107.57.51510701477.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارفتوح محمد عبدالرحمن حافظ27013

32.528201514.529.519.5129.51977.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارفرحه حسين محمد حسين27014

2015107.57.5151070156.57.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارفرحه عمر احمد حسن27015

30.51514.57.5916.512.5891877.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارفرحه محمد فوزى محمد27016

34.5192014142819.51211876.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارفرياله احمد على على27017

2015137.57.51510731877.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاركريمه محمد حسان امام27018

3417.516.57.5916.512.597197.57نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمريم احمد احمد محمد27019

352117.513122516114.5196.57.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمنه هللا سامح محمد احمد27020

36.519.519.51210.522.519.5117.5166.57.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمها بدرى محمد محمد27021

76.5105.57.513440.51557.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارنورا انور عبدالصمد طه27022

3516.517.5911.520.518.51081777.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارنورهان خلف محمد مقرب27023

124107.57.5154451576.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارهاله ايمن رمضان سعد27024

21.515107.58.5161072.51777نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارهدى سعد عوض محمد27025

351512.5911.520.510931677نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارهدى شريف حسين محمود27026

1155.555.510.52.534.5145.57نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارهدى محمد عبدالجابر محمد27027

14.57105.57.5133.5481777.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاروال على على راضى27028

27151097.516.51078.5196.57.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارياسمين احمد محمد احمد27029

30151799181494137.55.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارابراهيم احمد محمد على27030

35.51518.5111324191121455نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارابراهيم عزالعرب محمد عزالعرب27031

2015137.57.51510731455نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارابراهيم محمد كامل محمد27032

2915198.57.5161796137.57نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاراحمد حماده نمر راضى27033

2015177.57.51514.581.51477.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاراحمد رضا محمد عبدالحميد27034

362619.514.514.52920130.5176.57.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاراحمد عزت احمد محمد27035



5.541535.58.510431065.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاراحمد كمال محمد احمد27036

2015107.57.51510701565نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاراحمد محمد احمد محمود27037

33.51514.57.57.51515.593.51976نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاراحمد محمد حسن على27038

28.515157.57.5151487.51555نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاراحمد محمود عزيز عبداللطيف27039

7.56.510.55.57.5131047.51355نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاراحمد محمود محمد عبدالحى27040

201513.57.57.5151073.5135.55نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاراحمد ناصر محمد محمود27041

33.523.5191212.524.518118.5177.55نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاراحمد نعمانى محمد صالح27042

2115177.57.51513811575نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاراسماعيل رضا محمد عدلى27043

24151587.515.514.584187.56.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارايمن ربيع محمد محمد27044

115.5115.57.513444.51553نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارجمال عبدالناصر سارى محمد27045

3626.5201514.529.520132206.56.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارحازم رضا محمد محمد27046

35.518.5209.510.52019.5113.51376نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارحازم عثمان على احمد27047

201516.57.57.5151076.51066نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارحسن عمر احمد حسن27048

2015127.57.51510.572.51375.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارحماده فاروق عدلى احمد27049

3415148.58.5171494196.56نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاررضا محمد صالح محمد27050

2015127.57.51510721075نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارسيد ربيع عبدالحكم احمد27051

5.56104.55.5104.536854نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارسيف عبدالحليم ابوالكرمات عبدالحليم27052

25.51514.57.57.51513.583.51775نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارشادى نشأت احمد عبدالمقصود27053

21.51511.57.57.5151073166.56.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارعبدالرحمن سامح قارون على27054

20.515107.57.5151070.5168.55نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارعبدالعزيز سيد فخرى احمد27055

2015107.57.51510701385نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارعزت محمد عبدالعزيز محمد27056

94.547.55.5131040.5118.55نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارعالء مصباح محمد محمد27057

35.51620128.520.514.5106.5168.55نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارعمرو محمد رشدان عبدالعزيز27058

3928.52014.51428.519.5135.5198.58نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارعمرو محمد صالح توفيق27059

3015109.57.5171082168.55نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارفوزى اشرف جالل عبداللطيف27060

34.51515.511.5920.517102.5158.55نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمحمد احمد عطا محمد27061

9.57.547.57.51510461283نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمحمد احمد محمد السيد27062

2015107.57.5151070158.55نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمحمد حسان محمد محمد27063

30.517189.57.5171799.5167.56نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمحمد خلف محمد توفيق27064

1.51567.57.5151047.585.53نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمحمد ربيع على راضى27065

3.55.525.55.511103295.53.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمحمد سعيد عبدالقادر محمد27066

34.51516.512132515.5106.5187.56نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمحمد صبرى شاكر عبدالحليم27067

67.56.57.57.51510451183نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمحمد عادل احمد عبدالمجيد27068

47655.510.51037.5126.53نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمحمد عبيد صالح عبدالمجيد27069

23.515117.57.5151074.51275نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمحمد على احمد احمد27070



5.51547.57.5151049.51275نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمحمد محمد عبدهللا حسن27071

3.57.51.54.55.5101032.51253نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمحمد مختار محمد حسين27072

21.5117.52.5نصف63.5434.57.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمحمود جاد كامل محمد27073

46.51293واحد8151057.512.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمحمود خلف كامل توفيق27074

31.51510.5107.517.51084.51295نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمحمود سيد على ماضى27075

20151088.516.51071.51395نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمحمود صالح جمال عبدالعزيز27076

97.56.588165.544.51283.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمحمود عبدالعزيز محمد محمود27077

28.51917.51413.527.518.51111795.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمحمود محمد احمد محمد27078

22151087.515.51072.5158.55.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارمحمود نصر محمد عزالعرب27079

1.51557.55.5132.537883.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارهانى سعيد شالبى سعيد27080

95.557.5512.533597.53.5نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزارياسر على محمد على27081

29.51512.59.57.5171084156.55نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاريحي محمود احمد محمد ابراهيم27082

20151087.515.51070.51095نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاريوسف احمد محمد محمد27083

39282014.51428.520135.51796نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاريوسف جمال حسن محمد27084

2015107.57.5151070108.55نظاميام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاريوسف راضى نمر راضى27085

13.58.545.549.53.5391093نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزاراسماء رضا عبدالحليم علي27086

2315107.57.51510731695نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزاراسماء ناجح عبدالعظيم عبدالرحمن27087

2015107.57.51510701695نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارايمان رضا محمد عبدهللا27088

22.515107.57.5151072.51895نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارخديجه رضا صابر حيدر27089

2015107.57.5151070158.55نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارخديجه محمد جمعه عبدالعليم27090

3324.514.510.51121.516.5110178.55.5نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارخلود انور يسرى مصطفي27091

3528.519.5111324201271995نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارداليا رمضان سيد عبدالمجيد27092

21.515107.57.5151071.5118.55نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزاررانيا خيرى احمد سعد27093

2064.58.55.514549.5177.55.5نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزاررانيا دانيال سيد ابراهيم27094

156.537.54.512339.51275.5نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزاررحمه ربيع محمد حميده27095

22151087.515.51072.5187.55.5نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارروجينا مالك ايليا ابراهيم27096

29.5975نصف68.527.5512.5نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارريهام حماده فؤاد ابراهيم27097

2015108.57.5161071117.55نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارزينب عبدالعزيز احمد عبدالعزيز27098

35261910.57.51817.5115.51885نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارسعودات ابراهيم على ابراهيم27099

20151087.515.51070.5127.55.5نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارشهد جبالى سيد حيدر27100

591375.5صفر2215107.54.512نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارشيماء محمد محمد عبدالرحمن27101

29151087.515.51079.51775نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارغنى ناجح عبدالعظيم عبدالرحمن27102

85.5287.515.51.532.5165.53.5نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارفاطمه رجب سعد علي27103

167385131.540.51474نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارفاطمه سيد عطا عبدالجيد27104

2715107.57.5151077116.55نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارفاطمه عبدالرحمن محمد حسن27105



26151087151076145.55نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارفوزيه طهير عبدالصمد احمد27106

3120.510107.517.51089196.55نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارمارتينا رزق سعد يسي27107

261710107.517.51080.51765نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارمروه محمود على ابراهيم27108

2015107.57.51510701575نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارمريم وحيد رمزى عبدالملك27109

2815107.57.51510781755نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارمنى رضا نبيه عبدالعزيز27110

2315107.57.5151073146.55نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارندى عالء صالح محمد27111

7.55.5131.538.51155واحد158نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارهاله عرفات محمد عبدالحميد27112

41157.54.5واحد176.547.5512.5نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارهاله محمود نجيب على27113

401363.5واحد175.547.5512.5نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارياسمين جمعه احمد عطا27114

2615108.57.51610771575نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارياسمين محمد حسين محمد27115

137.547.5512.52.539.51272.5نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزاراحمد ربيع محمود علي27116

3219.51411122316.51051675نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزاراحمد رضا عبدالبارى عبدالعزيز27117

2015107.57.51510701475نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزاراحمد عاشور عبدالعزيز عبدالغني27118

16867.57.5153.548.51471.5نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزاراحمد كساب عبدالحميد ابوسمره27119

121547.5512.52.5461262نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزاراسالم احمد حلمى حيدر27120

20151087.515.51070.5135.55نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارجمال عبدالمجيد جمال عبدالمجيد27121

108685.513.5340.51162نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارحماده خلف حلمى حيدر27122

5637.5512.52.5291153.5نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزاررضا رجب عبدالرازق سالم27123

46.548513330.51152.5نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزاررومانى محروس جابر مترى27124

94.537.57.5152.53476.52نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارسيد رجب سيد عبدالمجيد27125

2015108.57.5161071156.55نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارسيد هانى سيد ابراهيم27126

401052صفر107.57.515واحد14نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارطه محمد على ابراهيم27127

352817127.519.516115.5187.55نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارطه هانى محمد محمد27128

2015107.57.5151070145.55نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارعاطف عاشور احمد عبدالعزيز27129

20151087.515.51070.5136.55نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارعبدالرحمن خليفه صابر حيدر27130

3315131210.522.51093.5177.55نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارعبدالرحمن ممدوح عبدالعظيم محمد27131

20151187.515.51071.5156.55نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارعبدهللا محمد نظمى عبدالصمد27132

12627.5512.51.534156.52نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارعزام على عزام عبدالمجيد27133

واحد51.527.54.5121.522123نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارعلى محمد محمد عبدالرحمن27134

واحد56.5118.5513.5339125نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارعمر محمد عمر محمود27135

3828.52015153018.51351765نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارعمرو محمد عبدالبارى عبدالعزيز27136

8637.55.5133331362نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارفادى حلمى سعد يوسف27137

128.547.57.515342.51252نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارفادى صالح جمال بشرى27138

2515107.57.51510751675نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزاركريم محمد شحاته محمد27139

39.5302015153020139.5197.56نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزاركمال محمدالصغير عبدالبارى عبدالعزيز27140



3324.5201311.524.515.5117.5147.55نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارمحسن محمد محمد حميده27141

6837.5512.51.5311163نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارمحمد اسامه محمد عبدالمجيد27142

40.51362.5واحد137.547.57.515نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارمحمد جمال عبدالعظيم عبدالرحمن27143

4نصف8537.54.5122.530.511نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارمحمد حسين محمد حسن27144

127.547.5512.52.538.51263نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارمحمد خلف حلمى حيدر27145

71547.57.5153.544.51372.5نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارمحمد شعبان محمد السيد27146

148107.54.5123.547.5125.52.5نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارمحمود على فؤاد ابراهيم27147

10457.57.5153.537.51152.5نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارمحمود محمد احمد علي27148

98107.54.5123421152.5نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارمرعى ربيع مرعى فؤاد27149

11747.5512.5236.51253نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارمصطفى محمد مختار عطا27150

3521.516891714.51041875نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارمصطفى ناصر لطفى عبدالصمد27151

15.576.57.57.515246126.53نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارمعتصم جمعه محمد عبدالمجيد27152

واحد39.5125.5صفر9.58.5107.5411.5نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزارهشام ابراهيم محمد محمد27153

20.515107.57.5151070.51255نظاميابوبكر الصديق االعداديةبنى مزاروجدى ناجح السيد ابراهيم27154

2015147.57.51510741557نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاراسراء ابوالعال سعيد احمد27155

3724.519.59101917.5117.51757نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاراسراء احمد على احمد27156

201515.57.58.5161076.51855نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاراسراء حماده عبداللطيف عبدالحليم27157

371818.59132210105.51786.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاراسماء جمعه عيد عبدهللا27158

371816.515142920120.5168.56نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاراسماء رجب محمد كامل27159

2915151110.521.51090.51676نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاراسماء سيد محمد عبدالرحمن27160

3523201213.525.515.5119156.55.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاراسماء شحاته احمد جاد27161

3415178.58.5171093185.56نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاراسماء شعبان يوسف عبدالعزيز27162

3723.519.51112.523.514117.51876.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاراالء ضياء الدين محمد خضر27163

3624.52011.514.52618.51251678نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارالفت خلف حسن على27164

2015177.57.51510771666نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارامانى صالح حمدى عبدالرحمن27165

331519.589171094.5165.56نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارايثار احمد شحاته محمد27166

3415209.510.52012.5101.51876نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاربسمله محروس محمد عبدالحليم27167

261517.57.57.5151083.5108.55.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارداليا راضى يحى علي27168

261517.57.5815.51084156.56نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاردعاء حسن ابراهيم عبدالنبى27169

2515127.57.51510771665نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارديانا عوض ناروز عوض27170

3515197.57.51512.596.51976نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاررانيا بدوى فتحى محمد27171

37.52118.51313.526.510113.5197.58.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاررفيده حسان محمد عبدالعزيز27172

201515.57.57.5151075.51766نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاررفيده محمد احمد محمد27173

23.515147.57.5151077.5165.57نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاررفيده محمد خليفه محمد27174

3923.51911.511.52310114.51477.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارريحانه ناجى محمد عبدالعزيز27175



3928.5191414.528.520135188.57نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارزهراء سيد محمد جاد27176

1374.57.57.5153.5431667.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارزينب عبدالرحمن محمد محمد27177

8.564.57.57.515539176.55نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارزينب عبدالنبى ابراهيم محمد27178

2915107.5815.51079.5178.57.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارساره عاطف نجيب متي27179

3522.51413.512.52616113.51887.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارسميحه عبدالفتاح على عبدالحليم27180

33.52114.512.51224.514.5108187.57.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارشروق مؤمن عبدالفتاح محمد27181

21.5151087.515.51072167.56.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارشهد ابوالفتوح محمد محمد27182

3120.512.5119.520.513.598196.57.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارشهد عالء عبدالرحمن خيرى27183

29.515107.57.5151079.5186.57.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارشيماء محمد ابوبكر عوض27184

351515.512122410.5100186.58نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارفاطمه الزهراء شرف الدين على مهني27185

25151098.517.51077.5185.56.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارفاطمه حمزه سعد محمد27186

14.566.57.57.5152.544.51455نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارفاطمه رجب محمد محمود27187

3215107.57.51510821665.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارفاطمه محمد صالح عبدالرحمن27188

26.515109.58.5181079.51867.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارفاطمه محمد عبدالرحمن خيري27189

26151087.515.51076.51866.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارمارينا فلبس رمزى يوسف27190

2615107.57.5151076155.57نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارمشيره محمود صالح شندى27191

33.519.51713122514.5109.51877.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارمنى محمد سعد حلمى27192

3520.51314.514.52917114.51988نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارمياده محمد على عبداللطيف27193

20151097.516.51172.5165.57.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارنعمه محمد سليمان جاد27194

251510810181078166.57.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارهدى راضى عبدالرازق عبدالعزيز27195

27.5151098.517.510.580.51767.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارهند محمود محمد على27196

213.567.57.515348.5127.55نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارابرام زكريا عياد ميخائيل27197

51167.55صفر22.56.567.58.516نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاراحمد حسام عبداللطيف عبدالحليم27198

471475.5صفر20.56.54.587.515.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاراحمد سامح محمد فؤاد27199

2315107.5815.51073.5125.55نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاراحمد محمد احمد محمد27200

391255نصف136.547.57.515نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاراحمد محمد شحاته احمد27201

40.51353نصف1761.57.5815.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاراحمد مدحت احمد محمد27202

3422.5121210.522.515106186.55نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاربيشوى سامح كامل عياد27203

15.51527.57.5151.549146.55نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارحسن مختار حسن محمد27204

17.57.52.587.515.51.544.5136.55نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارخليفه خالد خليفه محمد27205

125.527.57.515236.51563.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاررضا شحاته فاروق محمد27206

26.5151510.510.52116.594156.56نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارعاصم يحى محمد محمد27207

2015107.57.51510701275نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارعبدالرحمن حماده احمد عشماوى27208

7.5815.52351255واحد124.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارعبدالرحمن محمد ابوبكر عوض27209

35.5126.55واحد134.527.57.515نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارعبدالعزيز محمد احمد على27210



3725.517.5151530191291675نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارعبدهللا حماد مهدى عبدالفتاح27211

23.515108.57.5161074.5156.55نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارعبدهللا ربيع عبدهللا محمد27212

48.5156.53واحد20.583.57.5815.5نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارعبدهللا شحاته ياسين حسن27213

864.58.57.5161.536126.55نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارعلى محمد حمدى عبدالرحمن27214

8.574.57.57.5153.538.5126.53نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارعمر صالح حلمى محمد27215

20151087.515.51070.5146.55نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارعمر محمد ياسين حسن27216

34.527.51613.51528.519.5126186.55نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارفادى يوسف رمزى يوسف27217

2315107.57.51510731765نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزاركريم وائل عطا كمال27218

2015107.57.5151070126.55نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارمجدى حبيب عياد وهبه27219

2015107.5916.51071.51565نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارمحمد احمد جابر عبدالحليم27220

26151010.5919.51080.5186.55نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارمحمد احمد خالد عبدالحليم27221

2015108.57.51610711765نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارمحمد خالد عبدالعزيز احمد27222

201512.57.57.5151072.51765نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارمحمد طه محمد موسي27223

201513.57.5815.510741555نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارمحمود رمضان محمود حلمى27224

2015137.57.51511741855نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارمحمود محمد عشماوى محمود27225

2015117.5815.51071.5157.55نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارمصطفى احمد محمد محمد27226

3422.5201514.529.518.5124.5197.55نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارمعتز نصر محمد محمد27227

20151098.517.51072.51485نظاميعمر بن الخطاب االعداديةبنى مزارمينا صادق عياد وهبه27228

341513.514.51226.517.5106.51875نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاراسماء محى ذكى محمد27229

34.51517.514.511.52618.5111.5187.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاراسماء مصطفى عبدالعظيم احمد27230

31.51510158231291.51875نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاراشجان فولى محمد فولى27231

211510157.522.51078.5197.55.5نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاراالء احمد خيرى محمد27232

33.5151014.59.5241395.5197.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارامنيه عمر عبدالعزيز احمد27233

28.5151014.58.5231389.5187.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارايمان احمد ربيع محمد27234

321510.513142716.5101197.55.5نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارايه شحاته عبدالعزيز عبدالفتاح27235

34.52517.5141226181211885نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارداليا مصطفى عبدالعظيم عيسى27236

3728191514.529.518131.51985نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاررحاب رجب محمد محمد27237

22.5151011.512.5241081.5197.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاررحمه حماده اسماعيل محمود27238

301510118191589197.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاررضوه رزق ابوالفتح على27239

31.5151012102216.595176.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاررنا منصور احمد عبدالعظيم27240

3415109.59.5191492187.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارروال مهدى ابراهيم احمد27241

28.515109.57.51711.582187.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارشهد احمد محمد زغلول27242

30.515108.57.5161485.5187.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارشهد رضا محمد ذكى27243

37.515.516.513132619114.5187.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارشهد محمد حسن محمد27244

16437.5512.51.537177.52.5نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارشوق عادل عبدالعزيز احمد27245



واحد205.52.57.57.5154.547.5147.5نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارصباح رضا محمد مصطفى27246

3015108.5816.51485.5177.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارمارتينا اسحاق ابراهيم صالح27247

11.54487.515.51.536.5137.52.5نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارمرزقه على ماهر عبدالعزيز احمد27248

271510107.517.51079.5147.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارملك ناصر عاشور صابر27249

13.55387.515.51047157.52نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارمنه هللا احمد شحاته عباس27250

22.5151097.516.51074147.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارمنه هللا منصور عبدالباقى محمد27251

2015107.57.51510701175نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارمياده عادل عبدالعزيز احمد27252

154.56.57.57.5153.544.5126.54نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارنجوان شهاب محمد محمد27253

391273واحد11.55.567.57.515نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارنهاد احمد عرفات كامل27254

22.515107.57.5151072.5147.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارنهله عزت سعد جاد27255

39231915153019130197.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارنورا عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاح27256

36.5262015142919.5131197.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارنورهان معروف عطيه احمد27257

27.515109.57.51714.584197.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارنيره خلف على جاد27258

3517.517.512.512.52518113187.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارهانم حسان محمد الغريب حافظ27259

6.5447.51.593.5271133نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاراحمد جمال شكرى عبدالظاهر27260

14.51547.54.512348.51273نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاراحمد ربيع على شحاته27261

36117.52صفر108.55.57.54.512نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاراحمد رضا شحاته فولي27262

176.567.54.512344.51273نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاراحمد على محفوظ على27263

471363واحد207.55.57.55.513نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاراحمد عيد محمد محمد27264

36.51562.5نصف155.53.57.54.512نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاراحمد غانم سعد محمد27265

2815107.57.51510781765نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاراحمد محمد جمال احمد27266

23.53.56.57.5411.53.548.51775نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاراحمد محمود على عبدالنبى27267

331363نصف11.58.5444.58.5نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاراسالم احمد فؤاد عبدالعزيز27268

51.5165.52نصف236107.54.512نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاراسالم عبدالرؤف محمد عبدالحفيظ27269

341575صفر113.54.57.57.515نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارايهاب صفوت عيد ذكى27270

441462نصف12.56107.57.515نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارحسان صالح عبدالحليم ابوالليل27271

25.515107.57.5151075.51465نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارحسن محمد ضاحى عبدهللا27272

2015107.57.51510701565نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارحسين محسن محمد احمد27273

271565صفر8347.54.512نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارحمزه محمد راضى محمد27274

35.51152.5واحد93.5107.54.512نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارراضى محمد راضى محمد27275

50146.52نصف17.57107.57.515نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارزياد احمد راضى محمد27276

32.5125.52نصف12.55545.59.5نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارسيف عبدالفتاح سباق عبدالفتاح27277

361672صفر95107.54.512نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارصالح مالك صالح خليل27278

2015107.57.51510701865نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارطاهر محمد شحاته عبدالعليم27279

40.51662نصف12.55107.5512.5نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارعامر حماده محمد ابراهيم27280



2015107.57.5151070166.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارعبدالفتاح محمد عبدالعزيز عبدالفتاح27281

8.57107.5512.53.541.5106.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارعبدهللا حسين عبدالعظيم محمد27282

2615107.57.51510761775نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارعصام صبرى عرفات كامل27283

2015107.57.51510701075نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارعلى عبدالرازق على ابوغنيمه27284

64.557.55.513331.51073.5نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاركريم مصطفى جاد الرب محمد27285

12.58107.55.513245.51053.5نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارمحمد جمال عبدالعظيم ابراهيم27286

125.567.54.5122.5381053.5نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارمحمد خالد حلمى محمود27287

14.56.56.57.54.512342.51285نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارمحمد صفوت رمضان شرشراوي27288

18.53.56.57.54.5122.543107.53.5نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارمحمد عز الدين كويس ابراهيم27289

2315107.57.51510731275نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارمحمد على محمد زكى27290

271375صفر7447.54.512نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارمحمد عيد صابر محمود27291

11.51557.54.5122.5461073نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارمحمد محمود عيد زكي27292

8.585.57.54.5121.535.51073نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارمحمود عبدالرؤف محمد عبدالحفيظ27293

20553.54.582.540.51075نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارمحمود وائل محمود محمد27294

83.54.54.54.592.527.585.55نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارنادر احمد محمد احمد27295

2015107.57.51510701075نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارنادر راضى محمد راضى27296

2415107.57.51510741475نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارناصر سعد عبدالفضيل عبدالعليم27297

2215107.57.51510721475نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاريسرى محمد عيد عبدالغنى27298

142.547.5512.53.536.51375نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاريوسف سلطان محمد محمد27299

2515107.57.51510751175نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاريوسف قياتى شلقامى على27300

20.574.57.57.515249107.53.5نظاميعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاريوسف محمد عبدالمنجى محمد27301

20151088161071168.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاراروى رضا رجب حسن27302

30.518.5171010.520.513.51001975نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاراستير ثابت ابراهيم تاوضروس27303

39.5251915112619128.51875نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاراسراء خالد محمد عباس27304

403019151530201391975نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاراسراء سامى ابراهيم احمد27305

34.528.516.512.51325.519.5124.5198.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاراسراء عمار محمد عامر27306

371673.5نصف106.557.57.515نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاراسماء جمعه على على27307

19.51772.5نصف4.55243.57.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاراسماء ربيع احمد حافظ27308

271663.5واحد65.52.54.57.512نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاراسماء عيد شحاته عبدالبارى27309

20151087.515.51070.51365نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاراسماء محرنجى جاد زكى27310

403020151530201401986.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاراالء حسن حلمى اسماعيل27311

35.5271811.51324.5191241986نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاراالء عمر صالح احمد27312

2015107.57.51510701875نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاراالء محمد عبدالعزيز على27313

32.51573واحد1182.55510نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارامانى ربيع شحاته عبدالقادر27314

3015127.57.51510821775نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارامانى محمود صالح عبدالغنى27315



3215137.57.51510851985نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارامل محمود محمد امين27316

403019.514.51529.518.5137.51877نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارامنيه ربيع محمد شحاته27317

13.55.54.557.512.51.537.51872نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاراميره ابوالوفا على كامل27318

3918.517.57.51017.514.51071575.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاراميره محمود عثمان عبدالشافى27319

2418108.511.52013.585.5177.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارامينه جمال شحاته محمود27320

3428108.512.52115.5108.5176.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارانجى ناجح حنا حبيب27321

2015107.57.51510701375نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاراهداء سعودى محمد على27322

39272012.514.52719.5132.5187.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارايمان سيد عزيز سمعان27323

168.53.543.57.51.537187.53نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارايه حماده برعى احمد27324

128.56.57.54.5123.542.5166.53.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارايه خلف محمد توفيق27325

33.515131410.524.516.5102.5186.55.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارايه رمضان محمد عمار27326

34.51510.510.59.5201696196.56.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارايه محمود احمد شلقامى27327

2915107.58.5161181147.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاربسمله احمد محمود محمد27328

3323147.57.51513981985نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاربسمله محمد برعى محمد27329

33.529128.5917.511.5103.51875نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاربسمله ناجح خليل عيسى27330

2016107.57.5151071187.55.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاربوسى توفيق محمد توفيق27331

3719.5107.5815.510921975نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارجهاد صالح عطيه طه27332

10.575.55510235185.53نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارجهاد عيد كامل عيد27333

15.576.54.57.5122.543.5107.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارجولييت هانى خلف حنين27334

15.5757.57.5152.5451961.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارحدود عبدالقادر صالح احمد27335

3827.516139.522.5181221765.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارحماس صالح محمد محمود27336

3826.519.51514.529.519.51331987.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارحماس محمد عبدالرحمن محمد27337

21.515107.57.5151071.51865نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارحماس محمود كامل محمد27338

33.524.5109.58.51812.598.51975.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارخديجه محمد حلمى جنيدى27339

21.515107.57.5151071.51975نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارخلود عبدالرازق وهبه عبدالحكم27340

32.51916.512112312.5103.51776.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارخلود ناجح خالد حسن27341

3823139.5817.514105.51975نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاردعاء احمد صالح فاضل27342

7152.57.5815.5242185.53.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاردعاء جابر ابراهيم محمد27343

38.526.519.513.51528.519.5132.51955نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاردولت خالد حلمى ابراهيم27344

22.515107.57.5151072.5196.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاردولت رجب حسن شحاته27345

2515107.57.51510.575.51775نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاردينا جميل عطيه شحاته27346

7.5824.559.53301353.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاردينا رضا محمد احمد27347

11.594.57.57.5153.543.51455نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاردينا عبدالحميد عمر عبدالحميد27348

8.55.544591.528.5166.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاررانيا زكى فام غبلاير27349

393018.515153020137.51985نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاررانيا صالح سيد محمود27350



261514.59.58.5181285.51575نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاررانيا عطيه شحاته حنين27351

23.515107.57.5151073.5187.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاررحمه رضوان زكى رضوان27352

9.542.547.511.5330.5137.53نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاررحمه رمضان ابراهيم محمد27353

352912.511.59.52116113.51875نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاررحمه عيد عبدالفتاح محمود27354

12.58357.512.51.537.5176.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاررحمه محمد نعمانى خلف27355

241512.59.57.5171583.51676نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاررقيه احمد خالد محمد27356

29.52118107.517.5141001696نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاررها عبدالوهاب عفيفى كامل27357

3016.51511.5920.513951775.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارروضه احمد عيد محمد27358

14.5154.557.512.5248.5116.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارروضه احمد محمود محمد27359

2315.5138.5917.51079177.56نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارروضه رضا محمد كمال الدين27360

34.5155.51.5نصف96.53.57.57.515نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارروضه سعودى محمد محمد27361

9.55.54.57.57.5152.5371165نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارروضه ممدوح محمد عبدالمجيد27362

231510107.517.51075.5185.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارريهام فايز شحاته محمود27363

2521.51911.512.52416.51061875نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارزهراء رأفت على شلقامى27364

20151688.516.512.5801566.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارزهراء ربيع عطيه رضوان27365

1063.58.57.516237.51465نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارزينب عمر محمد على27366

39302015153018.5137.5197.57نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارزينب مكادى عبدالمنعم محمود27367

43.5187.55واحد157.587.54.512نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارزينب وحيد حنفى صابر27368

311819.513.51326.517112197.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارساره محمود على محمد27369

146108.57.5163.549.5197.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارسجده خلف احمد محمد27370

221272واحد5.55.52448نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارسها رضا على محمد27371

14.58.56.57.57.515246.5167.52.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارسهام كمال محمد عبدالغنى27372

38272014.51428.520133.51886.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارشمس على احمد طلبه27373

3116.519.51313.526.518111.5196.56نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارشمس على مراد محمد27374

14667.57.515344147.53نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارشهد احمد شحاته ابراهيم27375

342613.5811.519.5131061887.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارشهد رأفت ماضى شبيب27376

37.526201514.529.519.5132.51856.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارشهد عزت شوقى عبدالغنى27377

22.51515.57.57.51510781575.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارشهد محمد ابوالنجا عبدالمجيد27378

29.517.516.587.515.51493186.56نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارشيرين فارس صالح عبدالغنى27379

22.515108.5816.510741965نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارشيماء سعيد طلبه احمد27380

3126.518.513.51124.516116.51985.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارشيماء محمد حمدى على27381

3218.5107.51118.517.596.5188.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارشيماء ناجح محمد سيد27382

32.515147.51017.510891885نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارشيماء هديه عبدالحميد محمد27383

1063.57.5512.51.533.51162.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارصباح محمد محمود احمد27384

1776.53.54.58240.51972.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارصفاء محمد خالد محمد27385



3115.51210.512.5231495.51876نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارصفاء محمد محمد عبدالعليم27386

5.5744.57.5123.5321072.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارعبير سيد سيد جرجس27387

29.51075واحد10.5445510نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارعز رضا صابر مكرم هللا27388

2076.57.54.512449.5186.56نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارعزه عيد محمد على27389

48.51775نصف12.5155.57.57.515نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارعطيات رجب كامل حسن27390

3528.5171213.525.518.5124.51987نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارفاطمه حسن شلقامى حسن27391

2315107.57.51510731675.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارفاطمه رمضان ابراهيم محمد27392

7.5154.57.57.515244148.56نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارفاطمه رمضان عبدالهادى محمد27393

38.5301814.51529.519.5135.51987نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارفاطمه عبدالقادر صالح عبدالرحمن27394

31.5186.55.5واحد5.56.5657.512.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارفاطمه محمد سيد على27395

2015107.5815.51070.5156.56نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارفاطمه محمود عبدالرحمن عبدالمنعم27396

3928.518.51313.526.516.5129196.57نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارفرحه عيد احمد محروس27397

25.524168.51018.510941585.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارفيروز يوسف صالح حنا27398

29.526168.51220.5121041685.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاركاترين اسحق معوض اسحق27399

37.526.519101020151181776.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاركرستينا رأفت عطيه يونان27400

20151288.516.51073.5157.56نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاركعبه كمال محمد جمعه27401

393019.513.51427.519135187.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارلورا نصير لويز لبيب27402

292112.57.57.51513.5911495.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمروه حسنى ابوالفتوح سعيد27403

3115147.57.51512.587.51875نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمروه رجب محمد على27404

2015107.57.5151070127.56نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمروه رجب محمد محمود27405

1083.557.512.5539157.55.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمروه على عبدهللا محمد27406

2019.5107.5916.510761565.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمروه ناجح نادى جنيدى27407

37.5301914.51529.5191351886.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمريم محمود عبدالغنى محمد27408

2637.53.5112241165نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمرين ناجح لبيب يوسف27409

38.5301913142719133.51576نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارملك مؤمن صالح احمد27410

78.52.57.54.512232127.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارملك مختار محمد حافظ27411

2015107.57.5151070107.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارملك مرزق لملوم محمود27412

3315107.58.5161084127.56نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمنار احمد راضى محمد27413

37.528.51915153019.5134.51676.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمنار عادل شحاته عبدالحميد27414

51.542.56.5215422.5صفرنظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمنار عيد موسى السيد27415

4029.52015153019138.5176.55.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمنه هللا احمد راضى عبدالسميع27416

38.527.51811.51223.517.5125147.55.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمنه هللا احمد على حسن27417

37.529201414.528.519.5134.5198.56.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمنه هللا احمد على محمد27418

3018.511.5121325161011385نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمنه هللا رضا محمود حسانين27419

22.51510910.519.51077177.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمنه امين محمد محمد27420



35.525201212.524.518123157.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمنه محمود محمد محمود27421

8.57.53.5459230.51052.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمنى سعودى محمد حسن27422

12.58.53.57.57.515241.5117.53نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمنى محمود محمد توفيق27423

18.57.544.58.513245107.53نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمنى محمود محمد محمد27424

2515107.51118.51078.5177.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمها احمد على ابوطالب27425

39.529.52015153019.5138.5187.57.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمها محمد محمد قناوى27426

36.529.519.514.514.52920134.5167.56.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارمياده رجب محمد عبدالعزيز27427

3929.52015153020138.51887نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارنانسى محمد على محمود27428

61537.5512.5339.5125.56.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارناهد محمد احمد شلقامى27429

515757.512.53.543126.53نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارنجوى صالح احمد محمد27430

3115157.57.51512881976نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارندا على احمد ابراهيم27431

2015107.57.5151070167.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارندى رضا احمد عبدالحفيظ27432

2616.511.57.57.51510791275نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارندى رمضان على محروس27433

3327.52014.514.52919128.5147.56نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارندى محمد عبدالرحمن محمد27434

14.58.5557.512.52.543197.53نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارندى يسرى سيد اسماعيل27435

35.527.51811.514.52617.5124.51975نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارنرمين فايز عزيز عازر27436

28151088161079166.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارنسمه ممدوح على محمد27437

78.55.557.512.5235.5156.55.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارنعمه جمال ايوب عبدالمنعم27438

96.597.57.5152.542105.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارنعمه ناصر على كامل27439

588.54.57.512235.5105.53.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارنهله محمد محمد عبدالرحيم27440

111554.57.512245127.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارنهى محمود رجب كامل27441

1195.54.57.512239.5125.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارنورا عصمت محمد سيد27442

1185.54.54.59235.51752.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارنورا عيد بشرى مكرم هللا27443

673.5459227.51153نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارنورا ناجح عبدالرحمن محمد27444

2015107.57.5151070127.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارنورهان حسن محمد محمد27445

38.53019.514.51529.518.51361586.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارنورهان ياسر ربيع محمد27446

39272012.511.524181281975نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارنيره عبدالرحمن محمد عبدالفتاح27447

3926201214.526.518129.51975نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارنيره محمد ابوبكر محمد27448

34.52819.511132418124197.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارنيفين مجدى ابراهيم رزق هللا27449

37.5261912.51426.5171261875نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارهاجر انور عثمان شلقامي27450

2315107.57.51510731175نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارهاجر بدرى محمد عثمان27451

3724.519.5141327171251975.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارهاجر عصمت على طه27452

1274.55510235.5137.52.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارهاجر عالء لملوم يحى27453

27151098.517.51079.51876نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارهاجر على كيالنى محمد27454

27.515107.57.5151077.5187.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارهاجر محمود احمد محمود27455



40302015153020140207.58.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارهاجر محمود حلمى جندى27456

37.524.5201312.525.515.5123167.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارهاجر محمود على محمد27457

37.5292013.514.52819133.5207.56.5نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارهانم محمد عبدالعزيز احمد27458

2115107.57.5151071167.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارهايدى عالء جمعه مرسى27459

1186.57.57.515242.5135.55نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارهايدى ناصر محمد فرغل27460

1263.54.559.5233127.52نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارهند ياسر سيف احمد27461

352920151429181311786نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاروعد خلف محمد محمد27462

11.5727.54.5125.5381075نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاروالء رضا شحاته محمود27463

22.515107.57.5151072.51175نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزاروالء عبدالرازق محمد محمد27464

16.5767.5512.52.544.51573نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارياسمين جمال اسماعيل محمد27465

158.5547.511.52.542.51375نظاميابشاق االعدادية بناتبنى مزارياسمين محمد محمد محمود27466

18.56.56.57.57.515248.51465نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارابانوب عيد صالح حنا27467

22.5151087.515.510731675نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارابانوب مالك جرجس منتياس27468

2015107.57.51510701475نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارابرام مالك سمير عياد27469

7.54.5122.526.51272واحد6.54.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارابراهيم احمد خلف على27470

54.59.52.530.51272.5واحد116.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارابراهيم عبدالقادر ابراهيم حسان27471

واحد13.55.5107.57.515246115نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارابو بكر رضا محمد عبدالغنى27472

6.541.54.548.5222.51032نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارابو بكر محمد محمد عبدالحميد27473

2722.51412112315101.51375نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد ابراهيم صالح ابراهيم27474

1472.57.57.515240.51073.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد اسامه احمد سيد27475

11.56.534.57.5125.538.51263نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد جمال عيسى محمد27476

56.547.5512.53311073.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد جمال محمد جابر27477

16.57.54.57.57.515346.51273.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد جمال نجات عبدالرازق27478

3627.5181414.528.5181281576نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد حماده كمال عبدالرحيم27479

2015107.57.51510701075نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد حماده محمدثابت محمد27480

332018.514.51529.5181191775نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد حماده محمود شحاته27481

201512.57.58.51613.577187.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد رمضان ابوالنجا عبدالمجيد27482

1052.57.5512.510401172نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد سيد حسن السيد27483

واحد4.526.5224127.5واحد9.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد شريف محمد عبدالغنى27484

24.515107.57.5151074.5187.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد شعبان محمد انور27485

نصف4637.5512.5227.5116نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد شعبان محمد راضى27486

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد عبدالحفيظ احمد عبدالحفيظ27487

4424.57.5121.523.51052.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد على سيد على27488

نصف4.541.544.58.5220.5116نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد على كامل اسماعيل27489

نصف652.544.58.5224106نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد على محمد على27490



12.56344.58.52321272نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد على محمد محمد27491

3.541.534.57.51.5181161.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد فتحى عبدالخالق محمد27492

6.552.57.57.5152311272نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد فريد احمد ليسى27493

64247.511.5225.51271.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد محسن خطاب عثمان27494

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد محمد احمد محمد27495

26.515137.51219.51185157.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد محمد راضى سعيد27496

3115107.59.51714871675نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد محمد سيد محمد27497

11.56.5247.511.5233.51273.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد محمد عثمان سيد27498

3723.516.51414.528.518123.51575نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد محمد محمد عبدالغنى27499

7.53.51.547.511.52261351.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد محمدربيع عبدهللا عبدالسميع27500

5244.57.5122251063نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد محمود احمد فرغل27501

3.537.510.51.520553واحد3.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد محمود لملوم محمود27502

15.5653نصف3.534.57.5واحد3نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد نيازى احمد محمد27503

38.52918.513.51528.518132.51675نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراسامه ربيع محمد محمد27504

7.584.547.511.52.534106.53.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراسالم احمد محمود شحاته27505

21.51072.5واحد4.523.537.510.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراسالم عصمت ربيع على27506

2083.557.512.52.546.51085نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراسالم محمد عطيه محمود27507

2015107.57.5151070117.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراسالم محمد محمد عمار27508

30.51172.5واحد9.574.54.548.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراسالم محمود محمد دسوقى27509

3.541.515575نصف3.533نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاراسماعيل ناجح محمد عبدالغنى27510

311813.51211.523.516.5102.5117.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاربدر جمال محمد جمال27511

291712.57.57.5151083.51575نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاربوال شوقى خلف منتياس27512

12.5657.57.515442.51573.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاربيشوى صفوت سعد عياد27513

2215107.5916.51073.5167.55.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارجرجس صالح جرجس متياس27514

22.51075نصف4463.54.58نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارحاتم احمد طه عبدالرازق27515

2.563.53.57.5111.524.5774نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارحاتم محمد على عبدالمقصود27516

35.52717.514.51327.517124.51475نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارحازم رضا محمد محمد27517

1345.53.54.58232.51072نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارحازم محمود محمد اسماعيل27518

665.53.54.583.529126.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارحسام احمد سيف حميده27519

6.574.53.54.58228106.53.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارحسام احمد شحاته احمد27520

3.5453.547.51.521.51075نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارحسن جمعه محمد خليفه27521

654.544.58.5428107.53نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارحماده جمال احمد سيف27522

22.5106.53.5نصف5.533.52.57.510نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارحماده جمعه رمضان علي27523

32447.511.51.522106.52.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارحماده رجب شعبان عثمان27524

28.51173.5واحد4.54.57.512واحد10نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارحماده شعبان شحاته عبدالرحمن27525



234.57.521676.53.5واحد3.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارحماده عبدالغنى محمد عبدالغنى27526

771047.511.51.537663نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارحماده محمد موسى احمد27527

533.53.547.51.520.5108.51.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارخالد عبدالقادر على عبدالرحيم27528

353.53.54.581.5211083.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاررأفت محمود صالح محمد27529

13.5553.5واحد44صفر233.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارراضى محمود راضى عبدالرازق27530

1263.55.54.5104.5361585نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاررامى عماد عزيز مكرم هللا27531

22151112.510.52314.585.51885نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاررضا عبدالغنى شحاته عبدالغنى27532

201155واحد3.552.5448نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاررضا عبدالقادر لملوم يحى27533

954.55.57.513435.51055نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاررضا محمد عبداللطيف محمد27534

24.515107.57.5151074.51575نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاررضا محمود عبدالغنى اسماعيل27535

993.54483.533108.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاررضوان رمضان محمد سيد27536

523.54483.5221075نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارزكى محمود زكى عبدالحميد27537

332.54371.5171453نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارسامح عماد رسل ابراهيم27538

6.543.537.510.51.5261175نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارسعودى خطاب ابراهيم فهيم27539

403020151530191391798.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارسعيد ربيع محمد محمد27540

2075.547.511.5448115.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارسعيد محمد محمود عبدالعزيز27541

1775.53واحد332448نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارسليم رجب سعد محمد27542

21.51075واحد52337.510.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارسميح احمد محمد احمد27543

33.52313.511.512.52417.5111.51587نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارسيد شحاته ابراهيم محمد27544

521.544.58.521978.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارشرقاوى جاد الكريم عبدالغنى جاد الكريم27545

15.51063واحد32.546.5واحد4نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارشعبان ابراهيم فاروق زكى27546

96357.512.54.53578.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارشهاب احمد اسماعيل محمد27547

30.51513.511.51122.517.599148.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارصموئيل يوسف جرجس شحاته27548

1366.53.57.5114.5411275نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارضياء رضا محمد محمد27549

37272014152919132178.56.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارطارق احمد عيد شحاته27550

9.52357.512.5330107.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارطارق سعودى على محمد27551

441.55.53.59220.51075نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالرحمن احمد حسين عبدالمطلب27552

97353.58.52.5301083.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالرحمن احمد على احمد27553

38302014.512.52719134178.57.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالرحمن اسامه ربيع عبدالرحمن27554

5.5343.53.57221.5785نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالرحمن جمال على محمود27555

11465.54.510233106.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالرحمن خلف شاكر عطا27556

11.534.55.57.5131.533.5107.55.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالرحمن خلف شلقامى محمد27557

11.56554.59.52.534.5665.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالرحمن رجب ابوبكر حلمى27558

342117.51410.524.5191161887نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالرحمن رضا محمد مازن27559

321917107.517.517102.51576.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالرحمن عبدالقادر محمد محمد27560



621.52.54.572.519755نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالرحمن على عبدالغنى محمد27561

833.543.57.52.524.51075نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالرحمن عيد محمد حسن27562

29231913.51326.515112.51685.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالرحمن محمد اسماعيل اسماعيل27563

9.552.543.57.53.528785نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالرحمن محمد على احمد27564

33151987.515.51698.51386نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالرحمن محمد على عبدالرازق27565

2015107.57.51510701085نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالرحمن محمد على عبدالرحمن27566

5.543.532.55.5220.5105.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالرحمن محمد ممدوح فولى27567

26151987.515.512.5881585.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالرحمن ناجح حسن على27568

6.552.54.54.5910331086.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالرحمن ناجح عبدالرحمن حسن27569

5.5327.5310.52.523.5107.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالرحمن وحيد محمد محمد27570

20410.54.54.592.5461085.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالعاطى احمد عبدالعاطى تهامى27571

231512.51312.525.51187117.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالعزيز احمد عبدالعزيز احمد27572

203102.57.5102451285نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالعزيز محمد احمد محمد27573

2018108.57.51610741086نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالغنى رجب صالح سعد27574

34231814.514.529201241876.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدهللا رمضان كامل فرج هللا27575

25.52018.514132719110167.56.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدالمحسن عماد عبدالمحسن محمد27576

14107.55واحد336واحد42نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعبدربه محمد عبدربه على27577

2015107.57.51510701085.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعدى ابوالعال عباس محمد27578

9.5410448334.5755نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعدى شوريف محمد شحاته27579

20447.5411.5342.5107.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعدى مخيمر حلمى جنيدى27580

3.553.58.5322.577.55واحد6.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعرفات احمد محمد احمد27581

3.5510.543.57.5329.5107.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعلى اشرف على محمد27582

129454933777.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعلى محمد على محمد27583

2115107.57.5151071177.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعماد وجيه خيرى مكرم هللا27584

842.57.5411.52281085نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعمر احمد محمود عبدالعزيز27585

37.53019.5151530201371776نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعمر ياسر كامل اسماعيل27586

10.582.57.57.5153.539.5107.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارعمرو محمد احمد طه27587

12.542.57.53.5111040177.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارفادى مالك كامل فام27588

24.5151210.57.51814.584167.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارفادى نزيه عيد عزيز27589

8427.5310.52.527755نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاركامل ابراهيم محمد على27590

7.5725.538.532875.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاركامل رضا كامل على27591

33.52617.514.51327.517121.51475نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاركامل محمد كامل عبدالفتاح27592

543.54.53.582.523107.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاركريم احمد حسن محمد27593

7.51075واحد23واحدنصفواحد2نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاركريم اشرف سعد عبدالغنى27594

20354.52.573381265نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاركريم اشرف محمد احمد27595



4.537.51.520105.55.5واحد73نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاركريم شحاته شحاته عبدالقادر27596

1143.55.57.513334.5157.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاركيرلس حنا هندرى عياد27597

204254.59.52.538137.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاركيرلس وجيه عياد عبده27598

12467.54.512337107.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمؤمن نزيه محمد عبدالمجيد27599

7643.54.582.527.5137.55.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمايكل ناجح عيد ابراهيم27600

13771.5صفر32.55.5صفرصفر7.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحسن ناجح شحاته عبدالرحمن27601

17185.51.5واحد1.534.57.5واحد6نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمد احمد سنوسى محمد27602

31.52014.512.51325.517.51091375نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمد اسماعيل حسن محمد27603

2195.52صفر358واحد75نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمد جمال ايوب عبدالمنعم27604

34.526201413.527.5201281975نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمد خالد محمد توفيق27605

842.54.57.5124.531774نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمد رضا امين حمزه27606

21.5962واحد8322.557.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمد رضا محمد عبدالغنى27607

28.596.51.5واحد37.5512.5صفر12نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمد رضا نعمانى بدرى27608

25151287.515.51784.51065نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمد على محمد عبدهللا27609

38291814.51428.519.51331255.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمد فتحى محمد عبدالرازق27610

25.5763.5واحد841.55.55.511نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمد محمود حلمى محمود27611

20665.57.5134.549.5107.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمد محمود سيد سليمان27612

34.51619.51311.524.516.5111147.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمد محمود محمد شلقامى27613

18.595.51.5واحد3.5523.53.57نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمد ناجح احمد عبداللطيف27614

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمد ناجح ذكى محمد27615

واحد22.576.5واحد3.57.511صفر8.52نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمد ناجح على على27616

208334.57.51.5401362.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمد ناجح محمد احمد27617

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمد ناصر حمد عبدالمعبود27618

10447.57.5151.534.51362.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمد نزيه محمد عبدالمجيد27619

28.51162واحد12.542459نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمد وحيد محمد عبدالمجيد27620

261373واحد9523.55.59نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمود احمد خلف حمزه27621

واحد17126.5واحد347واحدصفر8نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمود حسن محمد عبدالحميد27622

271152.5واحد34.57.512صفر11نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمود على شحاته محمد27623

32.51514.59101914951255نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمود محمد االمير محمد27624

221151.5نصف1121.5347نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمود محمد طلب عبدالعزيز27625

10.595.51.5صفر325صفرصفر5.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمود محمد محمود محمد27626

34.5151711.513.52513104.5166.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمود محمد يوسف ابراهيم27627

22واحد952.557.512.51.530.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمود منتصر محمد على27628

23.51261.5صفر454.59.5واحد9نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمود ناصر حسن محمد27629

47.511.5219102.51.5صفرصفر5.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمصطفى ابراهيم محمد عبدالظاهر27630



2015107.57.51510701075نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمصطفى عبدالرازق احمد كامل27631

1071.53.547.52.528.51173نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمصطفى محمد احمد رضوان27632

واحد18.5105صفر73233.56.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمصطفى محمد على معوض27633

2015127.57.5151072147.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمصطفى محمد محمد عطا27634

221261.5نصف3448صفر10.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمصطفى ناجح محمد محمد27635

47.511.5326.5106.52واحدصفر11نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمصطفى ناصر محمود مهني27636

17.5113.52.5صفر3.5323.55.59نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمصعب كمال كامل دياب27637

24.515107.57.5151074.51375نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمعاذ رجب جمعه مرسى27638

311519.511.513.52518.51091465نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمعاذ كامل عبدالفتاح عبدالرحمن27639

2033.55510440.5147.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمعتز معروف محمد سعيد27640

271852.5واحد1134448نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمكرم هللا شكرى صابر مكرم هللا27641

20323.547.51042.51355نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارمهدى محمود محمد محمد27642

2.535.52.515.51262صفرصفر7.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارميالد صموئيل وليم شحاته27643

3120161210.522.514.5104166.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارنصر الدين مجدى حسانين احمد27644

208255.510.51050.51663نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارهشام احمد محمود محمد27645

54.548.5227.51261.5صفر12نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارهشام رضا محمد محمد27646

352919.514152918130.51765نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارهشام طلب جمال طلب27647

20367.57.5154.548.51275نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارهشام محمد عفيفى عبدالغنى27648

17126.53نصف5.524325نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارهيثم اشرف ابراهيم محمد27649

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارهيثم محمد صالح سعيد27650

واحد9.5102.5صفر33.56.5صفر2واحدنظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزارياسر عيد احمد عبدهللا27651

16.51052.5صفر7.529.5واحد42نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاريحيى محمد شحاته محمد27652

23.51514910.519.51082155.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاريوسف احمد رضا يوسف27653

29.5651.5نصف104.54.59واحد9نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاريوسف اسامه اسماعيل محمد27654

واحد1032.54.57.5123.531125نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاريوسف رضا راضى شحاته27655

2.53.558.5223961.5واحد9نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاريوسف رضا كامل على27656

واحد19102.5صفر234.57.5صفر9.5نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاريوسف محمد احمد عطا27657

20.51510.59.5918.513.578167.55نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاريوسف محمد احمد محمد27658

32.51914.512.58.52117.5104.51875نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاريوسف محمد على محمد27659

2042.54.57.5121.5401163نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاريوسف محمود صالح عبدالغنى27660

38107.53واحد20243.57.511نظاميابشاق تعليم اساسىبنى مزاريوسف منصور عبدالعاطى تهامى27661

35.51273واحد10.52107.54.512نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارارزاق ناصر عيد السيد27662

38.5301913.51528.520136197.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراروى محمد سعد علي27663

2015108.57.5161071166.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسراء احمد محمد مخلوف27664

372419.5138.521.5201222075.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسراء ايمن فتحى ابراهيم27665



362216.51411.525.518.5118.5197.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسراء حسن ابوالفتح عبدالحميد27666

24.515101410.524.513.587.51985نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسراء حسن عبدالرازق محمد27667

3427181512.527.519125.51886نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسراء خالد عبدالخير احمد27668

2015107.57.51510701375نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسراء رجب محمد محمد27669

321513.58.57.51615.5921455.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسراء سمير فتحى عباس27670

363019.515142919.5134188.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسراء عادل احمد زيدان27671

311052.5واحد9647.53.511نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسراء عبدالعظيم على سعد27672

38.5272015153020135.5208.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسراء هانى رزق عبدالعزيز27673

21.515107.57.5151071.5146.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسماء ابو حامد السيد حميده27674

27.5151010.5919.513.585.51885نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسماء احمد محمد حسن27675

24.5151097.516.51177126.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسماء جمال عثمان عبدهللا27676

2073.545.59.51.541.51065نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسماء ربيع السيد ابراهيم27677

31181410.51020.514.5981775نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسماء رضا ابراهيم احمد27678

38.52518.513.51326.519.51281685نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسماء صفوت فهمى عباس27679

2615139.57.51710811875نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسماء صالح ابوغنيمه احمد27680

27.51510118.519.51082188.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسماء محمد رزق كيالني27681

26151010.59.52010811675نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسماء محمد رمضان فتح الباب27682

2015108.58.5171072157.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسماء محمد محمد زايد27683

211373.5نصف3.53.57.511صفر6نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسماء ناصر عبدالفتاح محمد27684

32.51814.599.518.51396.51875نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراال هشام على محمد27685

34231914122617.5119.5196.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراالء حسنى محمد محمد27686

3423151192017.5109.52085نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارالحسناء ناصر ناجح علي27687

38242015153020132197.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارالزهراء احمد رجب حسن27688

3521111313.526.510103.5177.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارالزهراء عبدالناصر حسين موسى27689

31.5231012.5921.510.596.5187.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارالزهراء كرم فتحى عبدالفتاح27690

28.5181011.510.5221088.51975نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارالزهراء محمد عبدالحميد احمد27691

3929201514.529.520137.52096نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارالزهراء محمود عبدهللا محمد27692

2065.57.5512.51.545.5176.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارامال احمد كمال الدين علي27693

30.596.55واحد9.556.53.558.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارامانى عالء شعبان محمد27694

34.52616.514.512.52718122175.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارامانى فتحى على محمد27695

30.5191412.58.52113.5981866نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارامانى محمود احمد عبدالمقصود27696

2015108.57.5161071136.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارامانى ناصر محمود ابوالليل27697

35.5141514.512.52716107.5196.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارامل طه جمعه محمد27698

2720107.57.51512841955نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارامل فولى عبدالمعبود ابراهيم27699

1164.54.55.5104.5361172.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارامنه احمد على عبدالعزيز27700



32.521.516.514142817115.52087نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارامنيه احمد محمود شعبان27701

3922.518.51411.525.516.5122207.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارامنيه السيد محمد بسيونى27702

3925.5191412.526.5181281776نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارامنيه زين بدرى انور27703

301711137.520.511.5901476نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارامنيه شريف محمد ابراهيم27704

2015107.57.51510701586نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارامنيه عادل حمدى محمد27705

2015107.57.5151070136.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراميره احمد محمود احمد27706

201512.57.57.5151173.5147.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراميره حسين محمود شحاته27707

2015127.57.51510721075نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراميره ربيع عبدالحميد يحيي27708

35241713.51326.516.5119167.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراميره زكريا محمد على27709

116106392.538.5656نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراميره سيد محمد فاضل27710

36171814122618115147.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراميره محمود محمد محمد27711

2716117.57.5151079186.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراميمه عبدالفتاح جمعه دردير27712

231511.57.57.5151074.5126.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراميمه ناجح موسى بيومي27713

201510.57.57.5151070.51467نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارانجى ناجى مالك اسحق27714

2015107.57.51510701155نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارانعام محمد احمد فضل هلل27715

2015107.57.5151070156.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارانغام عربى ابراهيم حسن27716

2215127.57.5151074177.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارانوار سيد احمد انور27717

301510.57.57.5151080.5166.58نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارانوار محروس ابراهيم حسن27718

20181311.510.52210831489نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارايرينى اشرف ثابت زكى27719

24151397.516.51179.5166.59نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارايمان احمد راضى ابراهيم27720

32116.57واحد963.557.512.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارايمان ربيع عيد السيد27721

321512.511.51324.516.5100.5177.58نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارايمان رجب عيد عبدالغني27722

34151611.5920.515.5101197.59نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارايمان سامى محمد بسيوني27723

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارايمان صالح فتحى كامل27724

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارايمان عاطف عيد لملوم27725

128.51075.512.5245166.58نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارايمان عبدالفتاح محمود عبدالفتاح27726

30151412.510.5231496166.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارايمان ناصر محمد نوح27727

38.51085.5واحد1773.54.55.510نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارايمان هاشم عبدالعزيز محمد27728

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارايه حمدى محمد احمد27729

3518.510.51111.522.514.51011876نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارايه خالد عاشور حسن27730

36181011112213.599.5186.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارايه خالد عبدالعال حسين27731

4029201514.529.520138.5188.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارايه عرفات محروس عبدالحكيم27732

35.51387واحد166.525.54.510نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارايه محمد عبدالفتاح محمد27733

3828.51415142916.5126198.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارايه محمد محمد سالمان27734

382514.511.5920.517115147.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاربسمله صفوت محمد ابراهيم27735



2415108.57.5161075187.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاربسمه رضى فهمى عبدالعزيز27736

382417.512.51123.516.5119.5207.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاربسمه فتحى على محمد27737

3926.51014132719121.5198.58نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاربسنت عرفات حسن حسن27738

8154.59.57.517347.5127.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارتيسير محمود احمد محمد27739

351510107.517.51794.5178.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارثروه شحاته عطا محمود27740

26.5466واحد8624.559.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارجماالت منتصر فهمى عباس27741

3729.52014.514.52920135.51978.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارجهاد ربيع محمود محمد27742

3829.5201414.528.517.5133.51978نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارجهاد رجب بدينى محمود27743

3518.510139.522.51399197.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارجهاد على عثمان على27744

2215107.57.5151072187.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارجيهان محمد محمد ابوغنيمه27745

3215107.57.5151183197.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارحسناء عصام راضى عبدالوهاب27746

12.515475123.547127.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارحسناء محمود عيد شلبيني27747

2915111081812.585.5137.58نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارحسناء مختار ابراهيم محمود27748

37.524.515.514.513.52819124.5177.58نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارحنان احمد فاروق محمد27749

2915107.57.5151079197.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارخديجه شوقى رجب محمد27750

2215107.57.51510721775نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارخلود طلعت محمد عيد27751

2415107.57.51510741575نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارخلود عالء جمعه عباس27752

30.516.513.511.57.5191089.5207.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارداليا ايمن السيد محمود27753

3716.515.512.5921.516.5107209.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارداليا رمضان السيد ابوسمره27754

44147.55نصف1371067.513.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاردميانه ماهر لويس كامل27755

2015107.57.5151070125.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاردنيا العربى محمد عثمان27756

2915107.57.5151079177.56.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاردنيا عرفات احمد خالد27757

2215107.57.5151072187.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاردينا حربى حسان عثمان27758

2215107.57.5151072147.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاردينا على محمد دكروري27759

1766437238147.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارذكرى كامل احمد حافظ27760

36.5137.55نصف153.55.54.57.512نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارذينب على ابوالفتح عبدالجواد27761

26151087.515.51076.5137.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررانيا احمد محمود عيسى27762

451375واحد155.51067.513.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررانيا خلف محمد فايز27763

44.5126.55واحد1855.57.57.515نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررجاء رجب عيد عبدالغني27764

3815.514.510.51121.512.5102197.55.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررحاب عبدالعزيز محمود زيدان27765

3925.518.512.51123.515.5122197.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررحاب عرفات محسن محمد27766

2715109.57.5171079177.55.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررحاب عرفات محمود محمد27767

3516.5169.57.5171094.51876نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررحمه حمدى محروس محمد27768

351514.59.57.51711.5931977.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررحمه محمد عبدالرازق محمود27769

2115105.510.51610721075نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررضوى حماده محمد احمد27770



4030201514.529.519.5139207.56.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررضوى عطا مختار عبدالحميد27771

2115107.57.5151071167.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررفيده السيد محمد احمد27772

3719.5169.57.51716105.5187.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررهف سمير رمضان احمد27773

4030191514.529.519.51382075.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررويدا سيد محمد السيد27774

4029191514.529.519.51371877.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررويدا عاشور عبدالمقصود عبدالمقصود27775

4025.5191413.527.518.5130.51887.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارريهام محمد ابوالدهب احمد27776

2915107.57.51511801676نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارزهراء رجب عبدهللا احمد27777

393016.51513.528.519133197.56.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارزهراء صفوت احمد محمود27778

25151010.5818.51078.51475نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارزهراء عبدهللا محمد عبدهللا27779

3927.51414.51428.5181272075نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارزهراء محمد محروس محمد27780

211511.512.57.5201077.51677نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارزهره محمد اسماعيل السيد27781

2015109.57.5171072197.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارزينب ابراهيم صابر محمد27782

381517108.518.515103.51875نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارزينب ابراهيم عبدهللا محمد27783

2615108.5816.51077.5176.55.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارزينب احمد عبدالعال حسين27784

351514.51210221096.52076نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارزينب ايمن عبدالعظيم يحى27785

421485.5واحد164.53.59.57.517نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارزينب جمعه حجازى بغدادى27786

2315108.57.5161074166.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارزينب رجب عبدالحميد زيدان27787

20151087.515.51070.51175نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارزينب سمير احمد محمد27788

2015107.57.51510701375.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارزينب عطا محمد محمد27789

1675.54.57.5121.542115.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارساره سليمان عبدالحميد سليمان27790

2115107.57.51510711275.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارساره عصام عبدالحميد حسن27791

381717.514132716.5116186.55.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارساره محمد ممدوح درويش27792

3721.517.514.512.52717.5120.51956.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارسعاد محمد احمد بشير27793

2915108.57.51610801575نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارسمر مؤمن محمد سيد27794

371517.512.51224.5161102076نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارسميه فتحى على عبدالحميد27795

371718.51312.525.519.5117.51986نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارسناء رضا محمد عبدالحليم27796

311511.510.57.5181085.5186.56.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارسناء فتحى محمد عبدالحميد27797

3619.51413.512.52614109.5207.56.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارسهيله على مكرم اسماعيل27798

301510.51010201388.51666نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارسهيله ناصر احمد علي27799

3416.51097.516.510871755نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارسومه طه محمد احمد27800

2315107.5815.51073.51186نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارشاديه محمد حماد عبدالحافظ27801

25151011102110811686.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارشروق جمال محمد حسن27802

3717.5191213.525.5141131786نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارشمس محمد راضى اسماعيل27803

331510.511102116.596148.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارشهد احمد اسامه احمد27804

27.51510119.520.51083106.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارشهد رضا بدر محمد27805



33.518.51211.510.52211.597.5137.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارشهد عاطف السيد محمد27806

2115108.59.5181074107.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارشهد محمود عبدهللا عبدالرحيم27807

45.5107.55واحد18.5935914نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارشهد محمود على عثمان27808

2815107.5916.51079.51375نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارشهد ناجح محمد ربيع27809

21.51510710.517.51074107.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارشهد هانى فولى السيد27810

3924.518.51413.527.518127.5187.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارشيرين شعبان محمود محمد27811

201510781510701486نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارشيماء سمير عبدالعزيز محمد27812

2415107.511.51910781885نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارشيماء سيد راضى قرنى27813

23.515107.5815.51074177.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارشيماء شحاته احمد محمود27814

39.51285واحد11.5937.57.515نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارشيماء عاشور فتحى عبدالحفيظ27815

38.516.51012.513.526101011878نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارشيماء عربى حسين محمد27816

2915107.57.5151079147.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارشيماء محمد ابراهيم محمد27817

3420.51012122414102.5208.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارشيماء يحي فتحى حسن27818

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارصابرين عياد عبدهللا عبدهللا27819

9.5845.57.5134.539147.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارصابرين فتحى حمدى احمد27820

2915108.57.5161484207.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارصابرين نصار سعد كامل27821

23.5151097.516.510.575.51476نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارصديقه محمود جابر محمود27822

25151010.57.51811.579.5137.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعفاف ابراهيم نصيف ابراهيم27823

188.53.567.513.54.548187.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعلياء احمد اسماعيل محمود27824

28.5201014142814.5101207.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعلياء تيجانى حسين محمد27825

33.51910.511.512.524171042075نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعلياء رضا جمعه عبدالحليم27826

24.515107.57.5151074.5207.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعلياء محمد احمد حسن27827

31.520.5141213.525.516107.52076نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعلياء محمد عبدالعزيز محمد27828

11.56557.512.51.536.51475نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارغاده ايمن اسماعيل احمد27829

2015101011.521.51076.51675نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارغاده رحب محمود ابوالليل27830

292112.513.513.52717106.5177.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارغاده على كامل على27831

3526.516.513.513.52715120187.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارفاطمه احمد عبدالغنى على27832

20.515.5101192012.578.5197.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارفاطمه احمد عبدالفتاح محمد27833

36.524.519.514.512.52719.5127207.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارفاطمه عادل ناجح ابراهيم27834

20151087.515.51070.5177.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارفاطمه عاطف شاكر عبدالجواد27835

2015107.57.5151070147.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارفاطمه عبدالفتاح محمد محمود27836

34.5161014122620106.5207.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارفاطمه مدحت محمد سعد27837

32151013.512.52617.5100.5207.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارفايزه احمد محمد محمد27838

20151087.515.51070.5147.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارفتحيه محمود جابر محمود27839

201510107.517.51072.5177.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارفرحه رزق حكيم كمال27840



36.52817.513.51427.518127.5197.55.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارفرحه طه حسين مهنى27841

37.5291713.51427.517.5128.5197.56.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارفرحه فتحى ابوبكر السيد27842

38136.55واحد12.54.557.57.515نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاركريمه صالح فوزى ابوغنيمه27843

2015107.57.51510701385نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارلقاء مختار محمد احمد27844

31.527.519.514.513.52819.51261787نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمارتينا هانى نادر وهيب27845

38.525.5201514.529.519.51332086.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمديحه ناجح سيد جالل27846

4029.52015153020139.51987.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمروه ربيع محمد عيد27847

2515107.57.5151075208.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمروه صبرى رجب صادق عبدالجواد27848

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمروه عالء محمد على27849

3823.51914152919.51291986.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمريم حسان عاشور جمعه27850

351519.512.510.52318110.51886نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمريم ربيع زكى محمد27851

402920141327201361986.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمريم طارق ابوحامد محمد27852

2015108.57.51610711886.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمريم عاطف وليم يونان27853

35181713.510.524161101886نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمشيره خلف احمد على27854

251510108.518.51078.51486.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارملك اشرف عيد عبدربه27855

25.515128.58.5171079.51985.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارملك ذكى محمد ناجح27856

36242014.51226.519125.52086.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارملك عارف محمد محمود27857

64.51057.512.5235137.55.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارملك عبدهللا ربيع عبدالحليم27858

28151012.57.52011841686.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارملك عربى شعبان السيد27859

20151011.57.51911.575.5188.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارملك محمد اسماعيل احمد27860

3820.51911.5819.519.5116.52086نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارملك نادى عبدالرحمن محمد27861

3418.519.5119.520.518110.52086نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمنار احمد عبالعال عبدالحميد27862

402920151429201381985نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمنار رضا البدرى على27863

2015117.57.51510711786نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمنار عربى خليفه عطيه27864

2015101110.521.51076.51586.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمنار محمد احمد علي27865

127.5677.514.5545156.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمنه هللا احمد يوسف محمد27866

201610128201076187.56.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمنه هللا صالح محمد عبدهللا27867

351911117.518.512.596187.56.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمنه حسين عمر محمد27868

30151111.57.5191085197.56.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمنه صالح فهمى عبدالعزيز27869

3317.5101392214.5972076نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمنه عماد على عبدالرحمن27870

2515101482211.583.52077نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمنه محمد زغلول محمد27871

4026.51915153019134.52076.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمنى احمد مختار عثمان27872

211510107.517.51073.51877نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمنى شعبان عبدالمحسن ابراهيم27873

3317.51412.51022.515.5102.52078نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمها عرفات فتحى رجب27874

3623.518.51310.523.516.5118177.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمهرائيل وجيه رمزى فانوس27875



2715107.57.51510771876نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمى ربيع قاسم غرياني27876

3727.518.514.51327.512.51232077نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمى ربيع محمد صالح27877

2415107.57.51510741777نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمى ربيع محمد عبدالرحمن27878

4030201514.529.520139.51987نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمى رضا رجب حسن27879

3423.5151412.526.5171162077نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمى شوقى عبدالحميد السيد27880

24151412.59.52217.592.5177.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارناديه رضا شهات مهنى27881

20151011.57.51910741377نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارناديه سيد جاب هللا محمد27882

2015108.59.5181073167.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنجالء شعبان حسين محمد27883

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنجالء محمود احمد محمد27884

3829.52014.514.52918.51352076نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارندى خالد احمد عبدالعزيز27885

136447.511.55.540126.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارندى فتحى محمود محمد27886

117577.514.51047.51575نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارندى محمد رياض محمد27887

28171012.57.52010851877نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارندى محمود سيد عبدالحليم27888

341515.59.58.5181092.5177.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارندى وائل عثمان احمد27889

38136.55واحد144.5657.512.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنرمين حسن احمد مسعود27890

3416.5171111221099.52077نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنعمه عرفات شعبان محمود27891

184.51037.510.52451472نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنعناعه شعبان زكى محمد27892

3819151213.525.512.5110207.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنفيسه احمد ابوزيد محمد27893

331715.578151090.52075نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنور محمد حسن رجب27894

2515107.57.51510751775نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنورا عاطف سيد طلب27895

36201911132416.5115.52076نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنورا محروس عاشور محمود27896

2815109.57.5171080167.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنورهان احمد شلقامى حسن27897

158667.513.51.5441273نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنورهان جمعه احمد عبدالحميد27898

2115107.57.5151071107.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنورهان رضا ابراهيم محمد27899

245.5547.511.51.547.51275نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنورهان رضا محمد حفنى27900

3215108.58.51710841275.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنورهان صالح مشهور محمد27901

2015107.57.51510701075.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنورهان فتحى حسن شحاته27902

2215101292110781277نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنورهان محمد السيد محمود27903

3722.51913.51427.5161221875.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنورهان محمد عبدهللا مرسي27904

2415107.5815.51074.51275.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنورهان نبوى محمد عبدالحميد27905

381713.514.51226.5131081976.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنيرمان عالء عيد محمد27906

3725201413.527.518127.51977نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارهاجر حماده حسنى احمد27907

3015107.57.51510801575.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارهاجر صالح شعبان ياسر27908

4029.5201514.529.519.5138.51978.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارهاجر محمد جمعه احمد27909

6.56107.57.515239.5875نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارهاجر محمد عبدهللا عثمان27910



3315.51511.510.52216.51021876.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارهاجر ناجح على ابوغنيمه27911

341515.51192016100.5207.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارهايدى سعيد على محمد27912

221514.57.57.5151076.51975نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارهبه رزق بكساوى محمود27913

24151087.515.51074.51575نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارهبه عمر احمد عثمان27914

371517.512112319.51121976نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارهدير ايمن محبوب ابراهيم27915

361518.51210.522.5171091876نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارهدير خالد ناجح حسن27916

3215171210.522.517103.5187.55.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارهدير سارى طلب محمد27917

331511107.517.517.5941875.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارهديه محمد محمد عبدالعزيز27918

3516.5141414.528.5171111976نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارهناء اسماعيل عبدهللا السيد27919

26151111.510.52216901376نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارهناء محمد صابر محمود27920

3930201514.529.519137.5187.56.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاروسام محمود عبدالرحمن محمد27921

3115101311.524.512.5931876نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاروفاء محمد مكرم اسماعيل27922

3825.5171514.529.5191291576نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاروالء على سليمان بيومي27923

2215107.57.51510721766نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاروالء محمود مختار محمود27924

3825201514.529.518.51311976.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاريارا رضا محمد حسن27925

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاريارا هانى عبدهللا حسن27926

251513.58.57.5161079.51576نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارياسمين احمد حسبن احمد27927

3824.51813.51225.518124197.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارياسمين ربيع عبدهللا مرسى27928

3715109.57.51710.589.51976نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارياسمين سيد راضى لملوم27929

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارياسمين عالء جمعه عباس27930

2015107.57.51514.574.51775نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد ابراهيم محمد امين27931

261512.587.515.515.584.51776.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد السيد عبدالصبور محمد27932

145.568.54.5131048.51276نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد جمال احمد نعمان27933

362017.515142917119.5175.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد جمعه محمود عبدالعزيز27934

201514.5109.519.51079107.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد حجازى راضى محمود27935

2715.5149.5918.510851766نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد حسام ابوالليل جبريل27936

401185واحد107.56.57.57.515نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد ربيع رجب ابوزيد27937

261510.57.57.5151076.5157.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد ربيع طاهر محمد27938

40875.5نصف118.5105510نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد ربيع ناصر منصور27939

38976.5نصف886.57.57.515نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد رجب السيد محمود27940

43.51276نصف136.51085.513.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد رزق محمد فتح الباب27941

4295.55واحد96.51087.515.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد رضا محروس عبدهللا27942

341517.512.511.52415105.5167.57.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد سمير محمد زين الدين27943

2015118.57.5161072107.56.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد سيد عبدهللا احمد27944

7767.54.5121.533.5975.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد شحاته احمد طوسون27945



1381097.516.51.549115.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد شعبان محمود محمد27946

39292014152920137197.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد عبدالحميد طراف عبدالحميد27947

201511.57.58.5161072.51085نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد عبدهللا محمد محمد27948

211512108181076107.56.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد عالء احمد محمد27949

2015107.57.5151070105.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد كمال احمد محمد27950

402918.514.51529.5201371976.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد كمال زكى محمد27951

221513.511.5920.510811676.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد مجدى محمد بسيوني27952

2015107.57.51510701256.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد محمد احمد حسين27953

2315127.5815.51075.5105.55.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد محمد محمد فهمي27954

39272014.51529.520135.5167.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد ناجح حامد محمود27955

36212012.51426.519.5123135.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد ناصر احمد السيد27956

2015127.5815.51072.5107.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد ناصر رجب عبدالمطلب27957

2720.518811.519.515.5100.51077نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد ناصر ناجح احمد27958

36251912122419.5123.51576.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارادهم احمدالحداد مندى شلقامي27959

2115109.51019.51075.51056نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسالم احمد محمد برديسي27960

3616141081816.5100.51376.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسالم عادل عبدالحميد عبدالجليل27961

21151297.516.51074.51076نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراسالم كريم عيد لملوم27962

31191610.51020.515.51021666نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارالبراء محمد راضى مبارك27963

1151167.513.5444.565.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارالحسن محمد فولى احمد27964

2015117.57.5151071107.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارالحسين محمد على السيد27965

2315155.59.51514.582.5177.55.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارايهاب عماد ويصا ابراهيم27966

2015107.57.51510701076.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارباسم محمد جمال على27967

2215137.57.5151277167.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارباسم ميالد عزيز ملك27968

2615167.57.5151486107.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاربشار عاشور ابوالفتح خالد27969

2015157.57.5151075105.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاربالل وهبه على عبدالعظيم27970

2515147.57.5151079117.55.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاربهاء ربيع عيد عبدالغني27971

30151510.510.5211798187.56.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاربوال عصام بشرى سولاير27972

2915148.511.5201694187.56.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاربيتر سامح عيد فهيم27973

2615147.5815.513.584177.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارجاد محمد جاد محمد27974

3115159.51019.51595.5167.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارجرجس رضا وهيب كامل27975

3415117.511.51911.590.5177.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارجرجس مدحت ثابت زكي27976

34151587.515.51998.51676.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارحسام رضا محمد محمد27977

28151412.513.52614.597.51875نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارحسن عطا على عبداللطيف27978

30151611.51324.519104.51775.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارحماده دردير محمد ديردير27979

201511117.518.511.576105.55.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارحماده زيدان محمد زيدان27980



2015108.57.51611721075نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارحماده عرفات محمود دسوقي27981

36152012132518114187.56.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارحمزه شحاته فولى جمعه27982

3417.52011122317.5112187.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارخالد ناصر عبدالحميد السيد27983

2015107.57.51510701076.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارراضى محمد حسن محمد27984

17777.57.5153.549.5127.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررافائيل هانى عبدالسيد ابراهيم27985

2015137.5815.51073.5127.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررامز سيد فرج يونان27986

117.566.57.5141048.51175نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررجب السيد رجب حسن27987

2015107.57.51510701476نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررحيم خالد عيد السيد27988

2315149.57.5171382187.56.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررحيم رضا محمد ابراهيم27989

88.51057.512.51049157.55.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررضا احمد محمد برديسي27990

12767.57.5153431276نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررمضان حسين عبدالعال حسين27991

2215157.58.51615831977نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررمضان عرفات عطا محمود27992

301519109.519.518101.52077.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاررمضان محمود رمضان محمود27993

3518.52012132518.51171978نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارزياد ابراهيم ابراهيم عثمان27994

28151710.51121.516.598157.58نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارزياد رضا محمود محمد27995

3626.5191412.526.519.5127.5187.58نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارزياد شعبان احمد خليفه27996

12857.57.515242115.57.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارشعبان محمد ربيع السيد27997

2015107.57.51510701175.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارشنوده ثابت موسى شنوده27998

91567.57.5153481253.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارضياء مختار سيد امين27999

3417.51511112214.51031876.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارطارق محسن قطب خليفه28000

2015107.57.51510.570.51365نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارطه ابراهيم حسن زايد28001

201511.57.57.51510.5721775نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارطه خالد سعد عروج28002

3518199.58.51814.5104.51866.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارطه صابر حسن رجب28003

2015147.57.51512761576نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارطه عبدالناصر محمد فرجاني28004

201511.57.57.5151273.51776نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعاصم احمد احمد عبدالغنى28005

351716.5911.520.5161051677نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعاصم صالح مسعد خليفه28006

381719.5981718.51101977نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالجواد محمد عبدالجواد عبدالغني28007

211515.58.5816.510781675نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالحميد احمد عبدالحميد علي28008

108.55.55.57.5134411176نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرازق حسان عبدالرازق محمد28009

37251913.51427.520128.51878نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن احمد على احمد28010

201510991810731677نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن جمال على عبدهللا28011

2015147.57.51510741266.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن حسين كامل عبدالظاهر28012

321514.57.5916.510.588.51676.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن ربيع على خليفه28013

341618.59.51019.5171051977نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن رزق على محمد28014

331518.51312.525.515.5107.51686.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن رضا عبدالفتاح احمد28015



155.537.5815.53421375.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن شريف على فتح الباب28016

392719.514152920134.51876.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن شعبان طراف عبدالحميد28017

3820.519.513.51528.520126.51776نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن صالح احمد امين28018

251514.5119201387.51775.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن عاشور فولى فهمى28019

20151998.517.510.5821656.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن على قاسم محمد28020

3824.5191312.525.5171241977نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن مؤمن محمد عثمان28021

33151911.51223.518108.51777.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن محمد احمد عبدالواحد28022

221513881612.578.51965نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن محمد عويس عبدالرحمن28023

3717.517.510.51323.518.51141775.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن محمد مختار عثمان28024

201513.57.57.5151073.51255نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن محمود السيد محمود28025

2015108.5917.51072.51556نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن وائل مرعى محمود28026

201511881610721375.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالعزيز عصام عبدالعزيز محمد28027

261512.59.58.51812.5841676.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدهللا جمال محمد علي28028

241513.598.517.513831778نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدهللا حسنى محمد محمد28029

87.5107.57.5153.5441156نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدهللا خالد محمد اسماعيل28030

142.5107.53.5113.5411475نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدهللا رزق مندى محمد28031

2015107.57.51510701776.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدهللا عيد فتحى بدوي28032

2015107.58.51610711978.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدهللا فتحى على محمود28033

402919.514.51529.5201381988.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدهللا محمد رمضان قطب28034

2615107.5916.51077.51377.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالمسيح سمير زكرى عياد28035

164.54.57.57.5151.541.51654.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعثمان فتحى عثمان عيد28036

2215107.57.51510721476نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعلى احمد عبدالعظيم عبدالرحمن28037

2015107.57.51510701255نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعلى ربيع عبدالعزيز محمد28038

301512.510.511.52217.5971255نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعلى رجب توفيق كامل28039

20151387.515.512.5761365نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعلى عطا على ابوضيف28040

361715.514.513.52818.51151466نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعلى فتحى محمد محمد28041

2015107.57.51510701165نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعمار محمد حسين عاشور28042

3715147.58.516191011455.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعمر احمد بدوى حسن28043

2315107.57.51510731576نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعمر فاروق رشاد مصطفى28044

2915107.57.51510791775.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعمر فتحى احمد محمد28045

168.553.55.592.5411765نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعمر فتحى محمد عبدالحليم28046

34151412.51224.516103.51776نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعمر محمد السيد توفيق28047

361519.513.513.52720117.51975نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعمر محمد محمد على28048

2415118.510.51914.583.51365.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعمرو خالد سعد السيد28049

3115181110.521.518103.51777.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعمرو عاشور عبدالعزيز السيد28050



271516.5118.519.515.593.51677.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارفادى سعيد صفوت ويصا28051

281515107.517.514.5901755نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارفارس عزت محمد زين الدين28052

2215158.57.51610.578.51775نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارفارس مصطفى محمد محمد28053

23151087.515.51073.5187.55.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارفتحى عاشور محمد فهمي28054

3015181211.523.515101.51675نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاركامل حسان رمضان قطب28055

22151812.510.52312.590.51775نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاركريم ايمن حسن عبدالفتاح28056

201512.59.55.51514.5771775نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاركريم ربيع راضى لملوم28057

201511.587.515.510721576نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاركريم ربيع محمد السيد28058

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاركريم محمد محمد محمد28059

341519.51311.524.5171101376نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاركمال صفوت فكرى عياد28060

73107.57.5154.539.51475نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاركيرلس سامى ماهر كمال28061

201511.597.516.510731655.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارلويس جميل لويس كامل28062

402720151429201361875.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد احمد عيد محمود28063

37151913112417112197.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد احمد محمد احمد28064

201511.5127.519.510761675.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد احمد محمد علي28065

221511.51081813.5801676نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد السيد عبدالصبور محمد28066

201510107.517.510.5731676.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد حسن عبدالفتاح حسن28067

362618.513.513.52720127.51676نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد ربيع نادى سليم28068

3823.5201413.527.5201292076.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد رضا راضى يحى28069

2015127.57.51510721476.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد رضا محمد السيد28070

3523.515.514.511.526171171977.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد رفعت عبدالفتاح احمد28071

103107.57.5151149167.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد سيد محمد عبدربه28072

751054.59.51041.575.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد شحاته احمد حسن28073

281514.59.57.51711.586177.56.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد صالح حسين محمد28074

35151797.516.51497.5197.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد عادل مختار احمد28075

20151587.515.511.577187.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد عبدالناصر عثمان عبدالحميد28076

391819.51210.522.517116156.55.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد عربى محمد اسماعيل28077

3215147.57.51515.591.51377نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد عطيه صادق محمد28078

3715187.57.51514.599.51475نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد عويس محمد عويس28079

2285.54594.549175.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد فايز عبدهللا عبدهللا28080

2115147.57.51510751675.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد فتحى محمد ابوسمره28081

201513.57.5815.512.576.51677نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد كمال الدين محمد محمود28082

211515.59.58.51813.5831676.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد محمد احمد محمد28083

2015137.57.5151275137.56.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد محمد محمود حافظ28084

3718.516.51310.523.517112.5197.57.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد محمود ربيع عبدالحليم28085



2615167.57.51510821676.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد محمود رضا جمعه28086

2015117.57.51510711555نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد محمود طلب محمد28087

201511.57.57.5151071.51455نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد مسعود ثابت عبدالرووف28088

231515.57.57.51514.5831255.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد هانى ربيع عبدالعظيم28089

361515.598.517.515991776نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود ابراهيم محمود احمد28090

361517.510.5919.514102127.56نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود احمد محمود محمد28091

3823.52015153020131.51777.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود اسماعيل سعد عروج28092

301520101020171021476.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود الخطيب شوقى محمد28093

29152014.51024.519107.5146.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود جمال محمود ربيع28094

301518.513132615.51051775نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود ربيع كامل عبدالظاهر28095

281518.510.51020.514961357.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود سمير ذكى السيد28096

2715171091912.590.51577نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود صالح محمد على28097

3720.52014.51428.519.5125.5157.57نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود طه جمعه محمد28098

3721.52015153019.5128177.57.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود عبدالحميد طراف عبدالحميد28099

2015177.5815.51077.51075نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود عبدالعال رمضان عبدالعال28100

21.51511.57.57.5151073167.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود عبدالمنعم محمود حسن28101

36191914.51125.518.51181885نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود محمد عثمان محمود28102

2015137.57.51513.576.51455نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود محمد محمود محمد28103

29.515197.57.5151896.51965.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود ناصر احمد عبدالمقصود28104

35.5152014.513.52820118.51965.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود ناصر صالح رجب28105

3515207.57.515181031555نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى ربيع شعبان توفيق28106

21.51514.587.515.51076.51255.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى سعيد مصطفى السيد28107

35.528201513.528.5201321966.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى شتات جمعه احمد28108

341519.51192018.51071657نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى شعبان كامل محمد28109

291517.59.510.52019100.51165نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى عاشور شاكر عبدالجواد28110

36232013.514.52819126197.55نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى عرفات عاشور حسن28111

38.5302015153020138.51965نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى محمد سيد محمد28112

33151991019201061965نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى محمد شريف عباس28113

28.515199.57.51717.5971865نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى محمود ابوزيد محمود28114

30.51519.510.58.51916.5100.51865نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى محمود سيد محمد28115

201510.57.57.5151070.51875نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى محمود فتح الباب احمد28116

2015107.57.51510701155نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى هيثم محمد محمد28117

20.515157.57.5151075.51765نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمعتز خليفه عبدالوهاب خليفه28118

33.52218119.520.5181121865نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمعتز رمضان محمد ابراهيم28119

322017.510.51020.5181081755.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمعتز محمد ناجح محمد28120



201510.57.57.5151070.51655.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمهند محمد حسان عثمان28121

11.53107.53.51110.5461355نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارموسى مجدى لويس كامل28122

211513.57.57.51514.5791765.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارميالد صموئيل فهيم فام28123

32161912.510.523191091676.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمينا عماد عدلى تادرس28124

25.51518.5107.517.516.5931665نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمينا مخلص طلعت عبدهللا28125

13.5610.55.549.51049.51355نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنبوى رأفت عبدالحليم محمد28126

37.515191081818107.51965.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارنجم عماد فتحى نجم28127

38.52419.51512.527.519128.51875.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارهادى على محمد محمود28128

1321055103381565نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارهشام ابراهيم محمد حفني28129

29.515147.57.5151083.51766.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارهشام رضا رجب عبدالمطلب28130

38291912.59.522171252085.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاروجدى على ابراهيم بخات28131

26151597.516.513.5861676.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاريحى سيد احمد محمد28132

37.5231913.511.52518.51231568نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاريحيى طه جاد محمد28133

22.51514.57.57.51517.584.51365.5نظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاريحيى عبدالغنى ابراهيم عبدالغني28134

912.555101243.51165غنظاميالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاريسين عاطف عبدالحميد حسن28135

39251814122619.5127.51896نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزاراميره محمود ماهر عبدالحكيم28136

7.52104.51.561.5271265نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارايمان زغلول حسين احمد28137

8.56107.54.512339.51785نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارايمان محمد عبدالعزيز محمد28138

2415169.51221.51086.51686.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارايناس محمود ابراهيم حسن28139

40302015153018.5138.5188.57نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارحفصه هانى حلمى عبدالمجيد28140

382417.512.510.52318120.51986.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارداليا شريف محمد الدرديرى عبدالرازق28141

38.5251715142918.51281897نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزاررحمه جمال محمد ابوالليل28142

23.51514117.518.516.587.51677نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزاررحمه محمد احمد علي28143

2715107.5815.51279.51876نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارريهام يكن محمدالدرس عبدالحي28144

32151410.511.52215981776.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارشهد سالم مصطفى كمال محمد28145

13.546.57.54.5123.539.51775نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارعزيزه محمد محمد عبدالعليم28146

341516.512.51123.511.5100.51675.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارفاطمه رجب محمود محمد28147

18.575.55.5510.5445.51477نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارملك احمد عبدالعزيز احمد28148

14.535.57.57.5155.543.51475.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمنه عبدالحكيم حبلى عبدالحليم28149

2415107.57.51510741475نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمى احمد عبدالعزيز عبدالباقى28150

17.58555103.5441475نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمياده مندور عبدالفتاح محمود28151

37.5151713132617.51131795.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارندى فنجرى حسن بشر28152

11.533.57.5310.52.5311775.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارنورا حسن محمدربيع حسن28153

4.5337.529.51.521.51153نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارنورا فتح الباب عبدالمحسن موسى28154

74105.53.591040116.53.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارنورهان محمد كامل محمد28155



2015107.57.51510701565نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارنورهان ممدوح ابراهيم رمضان28156

40292014.514.52918.5136.5187.56نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارهبه حسان عبدالمنعم شاكر28157

5424.51955واحد924.54نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزاراحمد حمصانى محمد حافظ28158

31.515207.57.5151596.5175.55نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزاراحمد ربيع احمد عبدالحكم28159

36.51819.514.512.52716117167.55نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزاراحمد صالح محمد على28160

6.51053.5صفر2صفر22صفر2.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزاراحمد عفان حسن محمد28161

841243.57.5334.51263.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزاراحمد عمار احمد على28162

2015157.57.5151075155.55نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزاراحمد قاسم زيدان طلب28163

201514.57.57.5151074.5167.55نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزاراحمد محمد على نادي28164

32172011.57.51917105167.55نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزاراحمد ميسره محمد عبدالمجيد28165

34.51518.59.57.51717.5102.5157.55نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزاراحمد ناصر محمدكوال عبدالحليم28166

40292014.51428.520137.5177.56.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزاراحمد ياسر راضى عبدالواحد28167

2318197.57.51513.588.5156.55نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارباسم نظمى ربيعى حبللي28168

36.52420109.519.5161161555نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارحازم احمد عاشور احمد28169

17311.54261047.51155نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارحازم رجب فاروق محمد ثابت28170

13.55102.52.5510.5441352.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارحسن بشر حسن بشر28171

2015177.57.51513.580.5157.55نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارسيد فتحى احمد محمد28172

23.51518.57.57.5151688145.55نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارعبدالرحمن حماده محمد جاب هللا28173

281256صفر10437واحد10نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارعبدالرحمن محمد كامل محمد28174

105.57.5131044.585.56واحد10.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارعبدالرحمن محمد نصير محمود28175

37.5182012.511.52418117.51456.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارعبدالرحمن مهدى عبدالعزيز عبدالباقى28176

201515.57.57.5151075.5105.55نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارعبدالرحمن نبيل حسان محمد28177

12.541352.57.51047115.55نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارعبدهللا عزت جمعه السيد28178

2015137.57.51510731065نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارعمر جمال حسن بشر28179

125107.54.5124431053نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارعمر صابر عبدالحميد حسن28180

25.515147.57.5151079.51155نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارعمر عاطف عمر على28181

26.5151587.515.51082157.55.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارعمر ناصر عمر محمد28182

193137.54.5122.549.5115.56نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارعمرو منصور عبدالرازق قاضى28183

13.5415.55.55.5112461265نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمحمد ابوالفتوح جاد الرب علوان28184

26151810.510.52116.596.51967نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمحمد احمد محمد القياتى احمد28185

8.52107.51.591.5311275نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمحمد ايمن ابراهيم الدسوقى احمد28186

37955.5صفر11410.57.5411.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمحمد صالح عبدالمجيد ابراهيم28187

24.51515.57.57.51510801456نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمحمد عادل محمد عبدالحكيم28188

331517.57.57.51516.5971876.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمحمد عدلى فهمى محمد28189

3115187.57.51513.592.51376نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمحمد على عيسى عبدالجواد28190



2015107.57.51510701475.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمحمد على محمد النادى يسين28191

2015107.57.51510701275نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمحمد على محمد على28192

7.554.55.538.51035.51355.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمحمد ناصر عباس طاب28193

36.51516.5119.520.519.5108166.55نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمحمد ناصر على محمد طه28194

372217810.518.518.5113176.57نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمحمد ناصر محمد عمر28195

1141054.59.51044.51555.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمحمد هشام شحاته محمود28196

2115107.57.5151071156.55نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمحمود احمد عبدالعزيز احمد28197

1031053.58.5435.51255نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمحمود احمد محمد شحاته28198

10434.54.594301265نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمحمود جمعه سعداوى محمد28199

12454.548.5534.585.56نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمحمود رمضان محمود عيسى28200

16.551054.59.51.542.5177.55.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمصطفى احمد حمدى شحاته28201

13.5510.52.535.51044.51155.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزارمصطفى سعيد محمد اسماعيل28202

2015137.57.51515.578.5145.56.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزاريوسف خالد حسن على28203

271325نصف841022.54.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزاريوسف محمود جادهللا علوانى28204

10.541042.56.54351455.5نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزاريوسف موسى اسماعيل سرى عبدالموجود28205

37.52619.513.51326.517126.5176.56نظاميالسعديه وجنيدى عبنى مزاريوسف هانى محمد محمد28206

3515177.57.5151395175.56نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارامانى سالم عبدالصبور سيف النصر28207

15.54104594.5431266نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزاراميره عصام صالح امين28208

3.53231266نصف63صفر10.5نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارايمان احمد محمد الشريعى جمال28209

1221033.56.5333.51266.5نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارايمان بشير طلعت نظير28210

39272014.51529.518.51341885.5نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارايمان عاشور كامل عبدالعليم28211

20310358243196.52.5نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارايه غنيمه زيدان احمد28212

25.515107.57.5151075.5186.55نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارايه محمد على السيد28213

4.55371664واحد14310.53.5نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارحالوه على محمد عبدالحميد28214

11.5311.542.56.54.537195.52نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزاررحمه محمد محمود خالد28215

39.5301914.514.52920137.5208.56نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارروان اشرف مرتضى عبدالحكيم28216

22.515107.57.5151072.51975نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارزينب ادهم محمد محمد28217

381519107.517.517106.5197.55نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارساره شعبان عامر محمد28218

17.5310.54.537.51048.5155.53.5نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارسوسن محمد ماهر محمد28219

114.52.571049.5166.52.5واحد20.5نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارشهد فتحى سيد على28220

3.52211363نصف3.52103نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارفاطمه خالد زكى عبدالحكيم28221

14.57102.51.541.5371362.5نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارفاطمه وائل محمد شحاته28222

33166.53.5واحد1455538نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارملك شعبان مصطفى على28223

10.5411.54262341564نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارمها محمود محمد احمد28224

2515167.57.5151081185.55نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارنورا على محمد محمد28225



37.52019.513.511.52519.5121.5185.56.5نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارنورهان احمد محمد نادى28226

35.51518.511.51223.515.5108176.55نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارهاجر منتصر محمد الشاطر كامل28227

4027201514.529.520136.5198.55نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزاروالء وائل محمد احمد28228

24.51518117.518.513.589.51675نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزاراحمد محسن محمد ابوالحسن28229

351713.514.58.52315103.5145.55نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزاراحمد محمود احمد محمد28230

281514.5148.522.514.594.51555نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزاراحمد مصطفى مرعى سليمان28231

32واحد104.52.571032.5واحد4.5نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزاراحمد ناصر كامل على28232

8.53103251036.5552.5نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارادهم ابراهيم سليم مساعد28233

1741.51.5نصف2واحدواحد7.525نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارعبدالرحمن محمد محمود خالد28234

2015107.57.51510701075نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارعبدالرحمن نلجح محمد فولي28235

واحد10224225.556.5واحد8.5نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارعبدهللا شريف مخيمر احمد28236

36.515137.57.51510.5901765نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارعثمان حسن عثمان حسن28237

5.51028.51054واحد5354.5نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارعلى شحاته حسين رمضان28238

43.52.561030.51041.5واحد9.5نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارعلى وائل على عبدالفتاح28239

11.552.542.56.51035.51042.5نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارمؤمن سيد مؤمن محمود28240

2015137.57.51510731555نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارمحمد خالد محمد عبدالعزيز28241

9454.548.51036.51242.5نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارمحمد رضا محمد حافظ28242

5424.5192.52.5نصف104.5صفر5.5نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارمحمد عماد محمد كامل28243

67.529.53.523.51432واحد3.5نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارمحمد فالح رشدى عبدالموجود28244

34.51517.514122619112145.55نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارمحمود محسن توفيق عبدالجيد28245

12.53107.55.5131048.575.55نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزارمختار محمد عبدالغنى عبدالوهاب28246

865.57.529.51039742نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزاريحى وائل على عبدالفتاح28247

201514.57.57.5151478.5157.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارابراهيم جمعه ابراهيم سيد28248

9511.53.536.513451585.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارابراهيم هشام حسين حسانين28249

3715177.57.51516.5100.51665نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاراحمد حسام محمد ابو زيد28250

2015127.57.51510721665نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاراحمد حمدى محمود عبدالحليم28251

11.57104.537.52.538.51163.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاراحمد رجب امين محمد28252

27.5151187.515.513.582.51365نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاراحمد سعيد على محمود28253

2715108.57.51610.578.51675نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاراحمد صبرى محمود عبداللطيف28254

7557.5512.53.533136.52.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاراحمد عبدالعال حلمى محمد28255

2015107.57.51510701055.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاراحمد عصام يحى شعبان28256

29.5151387.515.51689167.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاراحمد فتحى عبدالرازق عيد28257

2015107.57.51511711065نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاراحمد محمد احمد اليمني28258

26.515107.57.5151076.5146.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاراحمد محمد عبدالباقى عبدالفتاح28259

2816168.57.51615.591.51975نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاراحمد محمد عبدالرازق عيد28260



3315131110.521.51597.51675نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاراحمد محمد محمد محمد28261

31.515161311.524.517.5104.5196.57نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاراحمد محمد محمود محمد28262

35211510.51121.517.51101877نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاراحمد محمود بكر قطب28263

201512.57.57.5151173.51167.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاراحمد هيثم رجب عبدالرشيد28264

2915129.5817.51689.5166.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاراسالم حماده عبدالنبى عبدالغني28265

3315127.5815.512.5881275نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاراسالم خلف محمود ابراهيم28266

31151587.515.514.5911675نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاراسالم عبدالقادر ناجح محمود28267

33151498.517.51392.51976نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاراسالم محمد احمد علي28268

25151397.516.513.583155.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاراشرف ربيع محمد محمد28269

14.55584.512.52.539.596.54نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارانس احمد حسين عبدالرازق28270

31.5151112.51123.510911775نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارباسم محمد جلول توفيق28271

11567.5310.5234.5106.54نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارجنيدى محمود قياتى عبدالفتاح28272

6.5332.53.561.520844نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارحسن ايمن حجازى مهدي28273

2015107.57.5151070106.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارراضى محمد راضى الجنيدي28274

31151089171083157.56.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارزياد محمد محمد كامل28275

57.5310.5432116.56واحد11.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارشريف محمد عبدالحليم عبدالرحيم28276

215107.5411.5249.5146.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارشعبان رمضان قرنى عونيه28277

122103.536.53.534653.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارطه احمد محمد ابراهيم28278

8265.53.592271254نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارطه احمد مصطفى ابراهيم28279

161565.54.510249126.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارطه محمد سمير محمد28280

22.515107.57.5151072.5106.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارعبدالرحمن احمد عبدالعزيز محمد28281

24.515139.57.5171079.51665نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارعبدالرحمن احمد يحى فهمي28282

31954.5واحد1056549نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارعبدالرحمن صفوت فرج28283

351364.5واحد102107.54.512نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارعبدالرحمن محمد حسن ابوسمره28284

145107.57.5153471064.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارعبدالرحمن محمد عبدهللا احمد28285

27.5151411.58.5201086.514.565.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارعبدالرحمن محمود فتحى لملوم28286

2115109.57.51710731075نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارعبدالعزيز ياسر عبدالعزيز محمود28287

27151497.516.51082.51475نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارعبدهللا رمضان عيد عبدهللا28288

23151098.517.51075.5176.55.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارعبدهللا سيد محمد متولي28289

351463.5نصف173455.510.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارعبدهللا محمد ابراهيم عبدالغني28290

11344.55.5101.529.5963نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارعبدهللا محمد عيد محمد28291

20.54597.516.52.548.51273.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارعبدالوهاب منتصر محمد عثمان28292

33.52119.514.51428.515117.5186.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارعالء عبدالقادر رجب عبدالرحيم28293

17.5447.57.515242.5146.53.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارعلى حسن السيد محمد28294

14.5647.5512.53.540.586.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارعلى حسن صابر علي28295



9224.537.5222.5955نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارعمرو شريف خيرى ذكي28296

1815355.510.5248.5126.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارعمرو صبرى محمد محمد شعبان28297

39.5282015153016133.51776.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارعمرو عبدالباسط بركات محمد28298

21.5151397.516.51076128.55.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاركريم سامح عيد كامل28299

2015107.57.51510701177نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاركريم عبدهللا صالح عبدهللا28300

2015107.57.5151070127.56نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمؤمن مصطفى محمد ابو العزم28301

11.56105.5510.52.540.596.53.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد اشرف حسين محمد28302

2015107.57.5151070126.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد اشرف محمد عبدهلل28303

13.5667.55.513240.5763نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد تامر عمران حسن28304

2015107.57.5151070106.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد جمعه ابراهيم سيد28305

21151099.518.51074.5117.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد جمعه اسماعيل كامل28306

9.5967.57.515241.51173نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد حسن طه سعيد28307

24.515177.511.5191085.5147.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد حماده يحى محمد28308

2715169.511.5211089157.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد خالد محمد كامل28309

35151812152716111117.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد سارى محمد محمود28310

2815141211231090106.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد سعيد قياتى عبدالفتاح28311

10.55107.57.5151.542774نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد شعبان محمد ابوالعزم28312

2315121011.521.51081.51175نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد صالح يحى عثمان28313

30151710.512.52310951275نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد عبدالحليم محمد ابراهيم28314

147107.55.513246973نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد عبدالعليم ابراهيم محمد28315

34.5151811102112100.5107.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد عبدالقادر عمر امين28316

34211710.511.522161101575نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد قاسم فاروق محمد28317

2015117.57.5151071136.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد محمد حسين جنيدي28318

108107.57.5151.544.586.53.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد محمود رجب على28319

20.5151088.516.51072106.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد ناصر فتحى شحاته28320

2015107.58.51610711065نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد هشام محمد خليفه28321

3515171111.522.51099.51375نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمود اسماعيل اسماعيل احمد28322

20151311.51021.51079.5106.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمود امام كامل موسى28323

30151612132510961175نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمود سامى هندى عبدالحكيم28324

22.515141111221083.5127.55.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمود سيد يحى محمد28325

44974واحد135107.57.515نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمود عبدالمنعم احمد عبدالمنعم28326

20151212921107886.55.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمود فالح سليمان رياض28327

116107.57.5151.543.546.52نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمود فرج عبدهللا عبدالحليم28328

201511107.517.51073.5106.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمود محمد مشاضى عبدهللا28329

3123171010.520.514.5106127.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمود مصطفى فتحى لملوم28330



2015178.57.5161078117.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمود ناصر محمود شحاته28331

32.5161911.51021.513.5102.5137.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمود نجيب مراد احمد28332

2015157.57.5151075107.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمصطفى ابراهيم اسماعيل كامل28333

2015137.57.5151073117.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمصطفى احمد اسماعيل محمود28334

2615191010201797157.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمصطفى احمد عيد عبداللطيف28335

34.5231913.51427.517.5121.51585نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمصطفى صالح عطيه جلول28336

2015187.57.5151179108.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمصطفى عبدالمتعم عيد محمد28337

23.5151899.518.515.590.5127.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمصطفى كمال محمود عبداللطيف28338

2015167.57.51512.578.51285نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمصطفى محمد عبدالمنعم محمد28339

33.5171911.513.52519113.5127.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمصطفى محمود محمد السيد28340

2015167.57.5151076116.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمصطفى محمود مصطفى علي28341

2015147.57.51510741075نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمصطفى هاشم رمضان محمد28342

10.57127.52.5101049.5573نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمصطفى وليد عبدالحليم ابراهيم28343

39251912142616125137.55.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارمهاب محمد رضا عبدهللا28344

26.5151410.58.5191084.5157.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارنادر محمود محمد محمود28345

10.551055101045.5753نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارنور رضا عبدالمنعم محمد28346

5465.54.5101035553نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزارياسر عبدالحميد ضاحى عبدالحميد28347

2015147.57.5151074106.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاريوسف احمد عبدهللا طلب28348

2015147.57.51510.574.5107.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاريوسف شعبان وحيد ابو بكر28349

2015167.57.51512.578.5157.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاريوسف عبدالوهاب احمد الجنيدي28350

2015107.57.5151070106.55نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاريوسف عز فتحى عثملن28351

32261913122510112138.58نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاريوسف ماهر محمد كامل28352

35.5241913.513.52717.51231388نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاريوسف محمد عبدالفتاح عبدالدايم28353

3220191412.526.510107.5167.56نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاريوسف محمد عيد محمد28354

2015177.57.5151077127.56نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاريوسف مصطفى عيد عبداللطيف28355

34.524.5199.58.51811107147.58.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاريونس اسماعيل يونس حسن28356

3321199.57.517101001678.5نظاميطمبو االعداديه بنينبنى مزاريونس صالح على محمود28357

34.522.5191012.522.515.5114187.55.5نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزاراسراء صالح فهمى حسن28358

2215.5167.5815.510791175نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزاراالء نايل ابراهيم بركات28359

30.517.5187.57.51514.595.5147.55نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارامل شعبان محمد حسنين28360

3519.5197.57.51514102.5167.55.5نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارامنيه عبدالباسط سيد نصر28361

37.527.520131225161261185.5نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارتغريد على عبدالحكم عبدالرازق28362

3125.5197.5916.514.5106.5157.55.5نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارتيسير محمد ابوغنيمه كامل28363

2015167.57.5151177116.55.5نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارريهام رضا على حسن28364

33.5242012.511.52412.51141485.5نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارزهره ربيع عبدالكريم رشوان28365



2916.5177.51017.51090127.55.5نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارسماح عشرى عبدالكريم رشوان28366

29.515197.57.5151189.5107.55.5نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارسمر عطا احمد محمد28367

36242010.51020.515.5116137.55.5نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارشيرين حسانين عبدالعزيز احمد28368

3323199.51221.516112.5157.55.5نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارعبير كامل ابوغنيمه كامل28369

2416189.58.51810.586.5107.55نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارنورهان خالد محمد محمد28370

26.5161610.57.51810.587137.55نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارنورهان عاطف حسن عبدالحميد28371

32.51517107.517.511.593.5197.55نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارنورهان ناجح شحاته عبدالحليم28372

29.518.5207.58.5161094126.56.5نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزاراسالم ابراهيم حسين ابراهيم28373

3620.5189101911.5105145.55نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارالحسن فالح حسين محمد28374

31.515167.57.5151087.51455نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارحازم عبدالجواد على توفيق28375

28.515.5197.510.51811.592.5115.55نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارحسن عصام سمير محمد28376

2015187.57.5151078105.57نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارزياد خالد جابر حسن28377

3427.5201211.523.518123135.58نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارعبدهللا صالح انور عبدالهادي28378

27202011.57.51914.5100.5117.57نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارعيد ناصر عبدهللا محمد28379

21.515177.57.51511.580107.56نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارمازن رجب شعبان احمد28380

2415177.57.51512.583.5147.58نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزارمحمد حسانين محمد كامل28381

22.515167.57.51514.583166.57نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزاريوسف رجب ربيع معتمد28382

2015167.57.515127896.57نظاميعلى فهمى االعداديهبنى مزاريوسف محمد السيد نصر28383

20.515107.59.5171072.5125.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاراسراء حسن رجب كامل28384

36.523.519.511.513.52517.51221486نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاراسراء شعبان محمد حسين28385

38.527.52012142618130158.56نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاراسراء صالح عبدالعزيز محمد28386

37281912.51426.518128.51897نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاراسماء ابراهم محمد ابراهيم28387

3727.51913142717127.51786.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاراسماء شحاته جالل فؤاد28388

2518.5147.5916.512.586.51276.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاراسماء شعبان محمد ابوالعزم28389

29.515179.511.52119101.5165.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاراسماء عبدالباسط عبدالحكيم محمود28390

35.527.52013122517.5125.5147.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاراسيا احمد عبدالنعيم محمد28391

34.5292013.51225.518127177.56.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاراصاله ناصر محمود محمد28392

29.521.51810112116106157.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاراألء حجازى محمد عثمان28393

2015177.58.5161078147.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاراالء محسن فرج محمد28394

39.528201514.529.518135157.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاراالء موعود كساب عبدالغني28395

2015137.51118.51076.5137.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارامال اسماعيل ابو زيد حسن28396

2015117.57.5151071127.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارامانى احمد عبدالحليم جاد28397

35.523.51613122517.5117.51777نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارامل جمال مشاضى عبدهللا28398

23.515127.57.5151075.51576نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارامنيه خليفه طه عيد28399

36.527.51914.51327.518128.5167.56نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارامنيه محمد عبدالرحمن محمد28400



30.517.5119.510.5201493167.57.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارامنيه هنى ابو الليل شحاته28401

36.5201310.512.52317.51101885.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارامنيه ياسر قياتى على28402

23.516.5108.58.51715821775نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاراميره احمد عاشور محمد28403

2015107.57.5151070166.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاراميره احمد يحى عبدالمجيد28404

2015107.57.5151070176.55.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاراميره جمال محمد احمد28405

32.5151011.510.5221796.51975.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاراميره محمد يحى محمد28406

2815109.51019.513.5861576.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارامينه محمد رجب توفيق28407

40302014.51529.520139.5197.56نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارانجى اسماعيل صادق شحاته28408

39231613.514.52819125187.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارانجى ياسر ابراهيم عبدالغني28409

37.5291715142919131.51686نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارايات عبدالرحيم عمر احمد28410

3423.5111212.524.513.5106.51886نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارايمان سعيد محمد عبدالباقي28411

2015107.57.51510701775نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارايمان عايد احمد سعيد28412

3928.519.514.51428.517.51331775نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارايمان فتحى اسماعيل كامل28413

31.521.512109.519.514.599177.56.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارايه ابراهيم محمد ابراهيم28414

3928.52015153019.5137207.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارايه جابر فتحى عثمان28415

91557.57.515246975نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارايه جمال محمود احمد28416

34171711.51122.517.51081776نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاربسمله عبدالحليم محمد ابراهيم28417

27.5181410.5818.513911775.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاربسمه ربيع محمد علي28418

201512881610731075.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاربسمه رمضان محمد عبدالعال28419

20151812122413.590.5137.56نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاربسمه عبدالقادر عزالدين حسين28420

2717.5199.51221.513.598.517.57.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارتبارك احمد عطا الهم28421

3817.519.51313.526.519.5121197.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارتغريد ماهر محمود محمد28422

35.518.51711.513.525171131985نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارحسناء منصور ابراهيم محمد28423

3220.515107.517.510951575نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارحسناء ياسين بكير محمد28424

23151511.51223.512.5891765.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارحمديه عبدالهادى عمر امين28425

271516129.521.51594.5196.55.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارحنان وائل جمعه محمد28426

201512107.517.512.577166.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارخلود احمد ابو بكر صديق28427

39.524181313.526.519127196.56نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارخلود عالء خلف عبدالدايم28428

33.521.51813.51124.519116.5196.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارخلود محمد رشدى فهمي28429

3415181313.526.516.51101875نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارداليا زايد عمر امين28430

38.525.519.513.514.52819130.51865نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارداليا شعبان شحاته شعبان28431

2015107.57.5151171166.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارداليا محمد كامل محمود28432

2215117.57.5151073136.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاردعاء فرحات عبدالعزيز محمد28433

40242013132619129197.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاردنيا طاهر عبدالعزيز محمود28434

2015107.57.51510701575نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاردنيا محمد محمد محمود28435



2015108.58.5171072196.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاردينا على صابر علي28436

20.5201812.512.52518101.51665نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاررانيا ناجح على ابراهيم28437

4028.52013.514.52819135.5176.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاررباب سالمه مصطفى محمد28438

20151813.59.52314.590.51975نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاررجاء رجب محمد عبدالموجود28439

39.5152012.512.52517.51171565نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاررجاء محمد عبدالرحيم موسى28440

22151210.51020.51685.5177.55.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاررحاب خلف رمضان محمد28441

4020.51914152918.51271786.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاررحاب محمد شحاته محمد28442

32.5171914.510.52518.5112187.56.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاررحمه محمد السيد حسانين28443

4022.5201514.529.5181301776.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاررحمه محمد سيد محمد28444

382519.51313.526.518127187.56نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاررحمه هانى عبدالرحمن عبدالفتاح28445

37.5191714132718118.5187.56نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاررضوى محمد رجب حسين28446

40282015142920137197.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاررغده محمد كساب عبدالغني28447

21.51517127.519.512.585.51275.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاررغده محمد ماضى احمد28448

403020151530201401976نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاررنا حسان محمد محمد28449

39221813.511.52517.5121.51676.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاررنا طه على محمود28450

38241912.511.52417122187.56.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزاررنا محمد عطيه جلود28451

4025.519.514.514.52919133197.56.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارروان مؤنس شعبان محمد28452

3719.51913.513.52717.51201976.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارريهام رجب حسان انور28453

3615.51913122516111.51775.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارريهام محمد صالح حسن28454

2015161110.521.511.5841775نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارزهراء عمر على امين28455

28.519.51914112516.5108.51976نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارزينب ربيع محمد علي28456

4029181513.528.520135.51976.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارزينب عادل شعبان محمد28457

27161710.513.52416.5100.51886نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارساره حسن محمد محمد حسن28458

27.518107.51320.515.591.51856.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارسلمى احمد منجى علي28459

4029.52015153020139.51986.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارسلمى ثروت محمد محمود28460

39.52819.51514.529.520136.51986.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارسلمى سعيد محمد عبدالرازق28461

34.515181213.525.517110197.56نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارسلمى همام عبدهللا محمد28462

37.5151814142819117.51786.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارسمر منتصر محمد على ابراهيم28463

2015138101815.581.51075نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارسهيله احمد فايز نمر28464

2018107.57.51510731065نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارشروق خالد ابراهيم عبدالغني28465

2220.5107.58.5161078.5146.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارشروق ناجح حسن ابراهيم28466

2015115.57.5131069106.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارشرين جمعه فؤاد محمد28467

40292014152920138185.55.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارشهد اسماعيل محمود اسماعيل28468

3115177.51219.51092.51485نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارشهد شعبان على نادي28469

39.526.52014.514.52920135196.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارشهد شعبان محمد شريف28470



2615138.5816.51080.51575نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارشهد محمود فتحى مخلوف28471

40282014.51428.519135.5197.56نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارشيماء حنفى محمود ابوغنيمه28472

36.522.5168101810.5103.5167.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارشيماء ربيع صديق عبدالغتي28473

3025.5148.5917.51097147.56.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارشيماء عبدالحليم خلف علي28474

29.520.5147.59.5171091197.55.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارصابرين عابدين جمعه محمد28475

31.517.51389.517.51089.5207.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارضحى ياسين بكير محمد28476

3115.5117.58.51613.5871575.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارعفاف عبدالقادر محمد جبلي28477

36.517.51699.518.514102.51875نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارعلياء محسن محمد محمد28478

35.525.51813.51124.518.51221876.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارغاده محمد عيد عايد28479

60.51055نصف2015107.57.515نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارفاطمه سليمان سويلم حسين28480

32.5151912.51224.517.5108.5125.55نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارفاطمه طه حسين محمد28481

27.515178.5816.51086157.55.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارفتحيه عمر حسن حجاب28482

2015107.57.51510701465نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارقمر شريف صالح حسين28483

4024.52014.51529.5201341975نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارلبنى اشرف عبدالحليم ابراهيم28484

3928.52014.51529.5201371989.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارلمياء احمد اسماعيل عبدالحليم28485

38.52519.51413.527.517.5128187.56نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارمريم قياتى محمد شاكر 28486

22.515107.59.5171074.51465نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارمريم كمال عزت كمال28487

40.51255نصف107.5107.5512.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارمريم ناصر محمد كامل28488

2215.5108.57.5161477.51385نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارملك ابراهيم محمد ابراهيم28489

3728.51514132719126.51885.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارملك اشرف فتحى احمد28490

40242014.51529.519.51331786نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارملك عبدالناصر ابراهيم الدسوقي28491

20151087.515.51070.5147.56.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارملك محمد صالح محمد28492

23.516.5107.57.5151075157.55.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارمنار بدوى محمود احمد28493

20.518.5107.5916.51075.51386نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارمنار محمد زيدان حسين28494

26.516158.59.51814.590197.56نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارمنه عبدالعزيز عبدالغنى محمد28495

3615.514118.519.514.599.517.586نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارمها ماهر محمود عبدالوهاب28496

2015107.57.51510701175نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارناديه سيد رمضان شرشراوى28497

34151311.510.52217.5101.51786نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارندا احمد عبدالعزيز احمد28498

2015107.57.5151070107.56نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارندا محمد زيدان حسين28499

271513105.515.515.5861685نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارندى خالد اسماعيل محمد28500

37.5201811.513.52520120.51985نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارندى محمد ابو حنيفه عبدالباري28501

36.523.5161312.525.520121.51788نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارندى مصطفى فتحى عبدالغني28502

29.518.5159.51322.516.51021576.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارنرجس على عبدالرحمن محمد28503

27151110102014871686.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارنعمه سالمه محمد علي28504

9.596.57.58.5161.542.51185نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارنورهان رضا عبدالمنعم محمد28505



39.5302015153020139.51787.5نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارنورهان شاهر احمد المهدى28506

37.522.517138.521.518.51171687نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارنورهان صبرى يحى يوسف28507

38.528.520151530201371787نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارنيره ماهر اسماعيل كامل28508

352218151328191221486نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارهاجر سعيد احمد عبدالمنعم28509

37261812.51325.519125.51786نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارهاجر محمد حسن محمد28510

35.5282013.513.52720130.51588نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارهدير عبدالقادر صادق عبدالغني28511

7.563.57.57.515234855نظاميطمبو االعداديه بناتبنى مزارهناء سليم سالم سليمان28512

201510891711731075نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاراسراء حسين محمود محمد28513

32.515111010201391.51085نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاراسراء حماده محمد محمد28514

2015108.58.51710721085نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارامل يسرى على صادق28515

341817.514.51327.515.5112.51775نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارانهار بهاء محمد عبدالعزيز28516

5.546.57.57.5154351375نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارايمان عاطف صالح حسن28517

495.57.5815.51044975نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارايمان فولى على عبدالغنى28518

231511910.519.51078.51375نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارايمان محمد حسانين محمد28519

13.5867.5815.54.547.51375.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارايه فضل على سعيد28520

11.594.587.515.51.5421375نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارايه محمود عبدالفتاح ابراهيم28521

37.524.5181313.526.516122.51985نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارايه هالل عيد محمد28522

158.557.57.515346.51075نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاربدريه عبدالعزيز اسماعيل حسن28523

39.5302015153020139.51689نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاربسنت عبدالناصر يحيى طه28524

2315107.5815.51073.5117.55نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارتسنيم على محمد محمد28525

14.54.547.57.515104877.55نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارخلود جمال حسن محمد28526

4.5627.57.515330.587.55نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارداليا حماده عبدالوهاب محمد28527

2615108.5816.51077.5137.55نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاردعاء محمود حسان محمود28528

2415107.57.51510741385نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاردنيا احمد شحاته محمد28529

27151099.518.51080.5138.55نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاردنيا احمد فايز السيد28530

2015107.57.51510701285.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاردينا محمد محمد عثمان28531

38.516.5161414.528.512.51121786نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارذكرى محمد حسن رجب28532

67.557.58.5161.536775نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاررانيا احمد سيد شندى28533

20151397.516.51074.51085نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارريهام محمد حسن محمد28534

2516.51814.514.52918106.51585نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارريهام مصطفى حسن سليمان28535

2916.51611.51021.513.596.51685نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارزمزم حسين مصطفى محمد على28536

2015117.57.51510711185نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارزينب عبدالناصر احمد عبدالظاهر28537

127107.5815.53.5481485نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارسهيله احمد عبدالفتاح عثمان28538

20.515131311.524.510831085نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارسوسن فريد خالد محمد28539

392820151530191361785نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارشهد محمود احمد على28540



2216.513108181079.51785.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارشيماء ربيع محمد عيد28541

28151197.516.51080.51385نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارشيماء محمد ربيع على28542

24.51515129.521.510861385نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارشيماء محمد محمد حسن28543

3627.52014.51327.517.5128.51886نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارفاطمه بهاء محمد عبدالعزيز28544

2015107.5916.51071.51075نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارفاطمه حسن محمد ابوالليل حسن28545

117.51087.515.53.547.51584نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارفاطمه ربيع حسين ابراهيم28546

27.5151511.58.5201087.51565نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارفاطمه سيد حسن سطوحى28547

واحد6547.57.5151.531.587نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارلبنى احمد محمد راضى28548

127.510107.517.51.548.51482.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارلمياء حسين ماهر حسين28549

27.51510108.518.510811385نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارمديحه محمود احمد محمد28550

371053نصف47.5107.57.515نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارمستوره عثمان محرم عثمان28551

35.5972.5واحد4.55107.57.515نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارمنال مجدى احمد محمد28552

2115107.57.51510711255نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارمنه شريف عبدالحميد محمد28553

9.58107.57.515547.5963نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارمنه شندى حسين شندى28554

20151097.516.51071.51075نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارنجالء محمود عبداللطيف حسن28555

86107.57.5154.543.51164نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارندا جمال حسين خزاعى28556

2015107.5815.51070.51065نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارندا رضا السيد حسن28557

10.5637.5815.54391373نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارندا رمضان ابوالحمد حسين28558

201510891710721065نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارنرمين فتحى عثمان محمد28559

201510.57.57.5151070.51265نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارنورا حليم حسن محمد28560

251510.57.57.5151075.51275.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارنورهان رجب عيد عبدالفتاح28561

27752نصف2.5727.57.515نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارنورهان محمد حسن خزاعى28562

3517.513.599.518.517.51021585نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارنورهان ياسر صالح سيد28563

24.515107.51017.510771476نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارهاجر رجب شحاته محمد28564

34.515161312.525.5121031775نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارهبه صالح احمد محمود28565

2015107.57.51510701155نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارهدى ابراهيم محمد عبدالحافظ28566

206.54.57.57.515248755نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاروفاء احمد ابراهيم عبدالعزيز28567

14.5549.5817.5445772.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاروالء محمود ابراهيم عبدالعزيز28568

3.5437.5815.52281172.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارياسمين حسن حسان عبدالفتاح28569

2.555.59.57.517333752.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارابراهيم رضا ابراهيم عبدالحميد28570

28.5853واحد44.547.57.515نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارابراهيم عبدالوهاب ابراهيم محمد28571

33.5374واحد3.54107.57.515نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارابوبكر محمد ابراهيم عبدالحميد28572

32.520209122116.51101065.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاراحمد بدوى عيد علي28573

2920.52011.51324.5181121475نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاراحمد حسنى سالمه احمد28574

2015147.57.51510741365نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاراحمد رضا محمد حسن28575



21.515157.5815.510771555نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاراحمد رمضان كامل شندى28576

77.5157.5815.52471054نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاراحمد صالح احمد حسن28577

2015188.58.51710.580.51075نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاراحمد فريد ابراهيم توفيق28578

201514.57.57.51510.5751055نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاراحمد محمد احمد محمد28579

52صفر3.537.5310.51.519.5واحدنظاميفصول نزله الدليلبنى مزاراحمد محمد السيد مرسى28580

65واحد17صفر2.57.510واحد1.54.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاراحمد هاشم السيد امام28581

241516.57.5916.510821065نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاراسالم حسن احمد ابراهيم28582

251053.5واحد1.574.53.57.511نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاراسالم عيد ابراهيم على28583

2015107.5916.51071.51065نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاراسالم محمد احمد عبدالعزيز28584

2واحد4757.57.5151.532.57نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارجمال عبدالناصر جمال احمد28585

35.517.52014.51529.519121.51975نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارحسان عايد على مرسى28586

3757.5815.53.534954نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارحسن جمعه على حسن28587

35.5201911.51122.517.5114.51175نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارحسن على فراج محمد28588

3.56.51048.512.5436.5664نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارحماده احمد عبدالباسط عبدالحميد28589

27452صفر24103.57.511نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاردياب حلمى محمد دياب28590

5547.511.52.524.5855نصفنظاميفصول نزله الدليلبنى مزاررضا عبدالنبى رمضان مسعود28591

27663.5صفر4357.57.515نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارزياد عالء كامل محمد28592

34.51516.591221131001585نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارطارق خلف محسب عبدهللا28593

3721.517.51412.526.514.51171675نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارطه احمد محمود احمد28594

22.5653.5صفر2.553.547.511.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارعاصم عامر السيد امام28595

3515117.59.51710881365نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارعبدالرحمن احمد محمد حسن28596

17352.5صفر23.537.510.5واحدنظاميفصول نزله الدليلبنى مزارعبدالرحمن على السيد ابراهيم28597

25.5362.5صفر43.56.547.511.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارعبدهللا سعودى فرغلى مصطفى28598

6.5912.57.57.5153.546.5775نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارعبدهللا على السيد ابراهيم28599

3828.51813.51528.5191321275نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارعبدهللا على دكرورى محمد28600

125.5107.57.5151.5441165نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارعبدهللا على محمد محمد28601

2015127.5815.51072.5137.55نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارعبدهللا محمد عبدالفتاح عثمان28602

106.510.57.58.516346127.55نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارعبدهللا محمد عطا محمد28603

صفر2015107.57.515107010.55نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارعبدهللا نورالدين محمد ابوبكر28604

2415157.57.51510791565نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارعبدهللا يسرى زكى علي28605

341665نصف1026.57.57.515نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارعلى احمد محمد احمد28606

201515.57.57.5151075.5127.55نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارعلى اشرف على احمد28607

114103.57.5111.537.536.55نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارعلى سيد حسن محمد28608

2015107.58.51610711265نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارعلى محمد احمد صدبف28609

271517.597.516.511.587.51365نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارعمار محمد حلمى ابراهيم28610



221512.5107.517.51077147.55نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارعمر احمد حسن شندى28611

37151911142514.5110.51685.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارعمر احمد محروس احمد28612

20151088.516.51071.5176.55نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارعمرو مجدى احمد احمد28613

2315167.57.51510791875.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارعيد عوده حسن سالمه28614

30.535.56واحد721037.510.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارفارس عصمت فارس جاد28615

3722.519.51412.526.512.51181677نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارفتحى جمال عبدهللا محمد28616

201518.57.5916.512821578نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارفريد محمد حسن شندى28617

3826.52014.51529.5181321898.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارمحمد احمد على سعيد28618

2015117.57.5151071106.57نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارمحمد احمد محمد عثمان28619

2015108.57.5161071127.58نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارمحمد احمد محمود علي28620

3625.519.51514.529.516126.5178.58نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارمحمد عاطف عبدالعزيز احمد28621

2115139.5918.51077.5167.57نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارمحمد عبدالعزيز عبدالحميد عبداللطيف28622

45156.55واحد107.511.57.57.515نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارمحمد عبدالوهاب جمال احمد28623

84102.57.510234135.55نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارمحمد فتحى عبدالرحمن محمد28624

201513.57.57.5151073.51377نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارمحمد محمد السيد يوسف28625

301519.598171091.5166.56.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارمحمد يسرى صالح احمد28626

2215187.57.5151080156.57.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارمحمود خميس صابر على28627

201512.57.57.5151072.51366.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارمحمود عيد محمد دردير28628

2015157.57.51510751356نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارمحمود مؤمن فتحى محمد28629

2315177.57.51513.583.51476.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارمصطفى احمد شعبان عبدالقادر28630

2717208.51119.51598.51677نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارمصطفى مدحت سيد محمد28631

311820910.519.514.51031677.5نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارمعبدسيد معبدمحمد28632

201515.57.57.5151075.5137.55نظاميفصول نزله الدليلبنى مزارياسر عبدالوهاب محمد محمد28633

82.56.57.57.5152.534.5136.55نظاميفصول نزله الدليلبنى مزاريوسف حمال محمد محمد28634

251513.510.58.5191183.5177.57.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارايات عبدالناصر احمد عبدالحافظ28635

352519.513152819.51271968نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزاراسماء عاطف مصطفى على28636

301916.5138.521.517.5104.51878.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارالزهراء محمود على توفيق28637

3321.51513.51124.519113187.59نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارامل عمر احمد عمر28638

241513.511.58.52011.5841679.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارامنه عبدالناصر احمد عبدالحافظ28639

3324.517.51311.524.517116.51979نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارامنيه سيد توفيق سيد28640

2815141410241495197.59نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارايمان جالل عبدالرحمن فرغلي28641

3418.510.5128.520.513.5971878نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارايه سيد قاسم السيد28642

35241813122518.5120.51889نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارايه عبدالحليم حسنى عبدالحميد28643

3523.51614112518.51181988نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارايه وائل محمد مخيمر28644

3518.516.51411.525.518.51141888نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزاردعاء محسن توفيق السيد28645



291512137.520.512.5891988نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزاردنيا سعيد على محمود28646

27151211.58.52011851788.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزاردنيا ماهر عمر عثمان28647

311513.511112212.5941878.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزاردينا صالح محمد محمود28648

362818.513122518125.51978.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزاررانيا عيد صالح عبدالحكيم28649

2918.516.510.5919.517100.51877نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزاررحمه محمد على ابراهيم28650

24.515.513.5139.522.514.590.51987.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزاررضوى محمد حسان محمد28651

35271814122619125195.58.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارروان محمد محروس كامل28652

2315101392211811878.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارريهام على محمد احمد28653

15.5849.57.5173.5481788نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارزهراء جالل عبدالرحمن فرغلى28654

261510127.519.51383.5177.58.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارزينب على حلمى محمد28655

27.5151010.57.51812.5831988.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارزينب على عبدالعزيز شلبى28656

21.5151012.59.5221078.5187.57.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارسارا بدر عايد عبدالغنى28657

11.5627.57.515236.51277نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارسميره السيد محمد احمد28658

2015107.59.51710721077نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارسناء فتحى عبدالرازق محمد28659

23151010.5919.51077.51766.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارسهام محمد احمد محمود28660

24.5151010.59.5201079.5166.57.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارسهير على محمد الصغير عبدالحافظ28661

221511.510.5919.51078137.56.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارشاهيناز حسن عبدالغنى يونس28662

30.519129.51221.516.599.5197.55.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارشروق على محمود على28663

2015109.51019.51175.51886.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارشهد جمال على عبدالحافظ28664

21151099.518.51074.5147.56نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارشهد شوقى احمد عبدهللا28665

3115109.57.51710831685.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارشهد طارق فالح عبدالغنى28666

301510.57.57.5151080.5175.56.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارشهد عالء محمد ابوالنيل28667

6.5467.5916.54371155نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارشيماء سعيد محمد محمد28668

20151089171072136.58نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارشيماء صالح ابوالنيل مرسى28669

36.529.51815142919.5132.51889.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارعزيزه اشرف محمد مخيمر28670

3119.516.512122410.5101.5157.57.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارفاطمه جالل عبدالحميد عبدالحافظ28671

20151099.518.51073.5127.57نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارفاطمه عبدالغنى ناجى عبدالغنى28672

2415107.58.5161075157.57.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارفاطمه عصام شلقامى محمد28673

23.5151099181076.5187.57.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارفاطمه محمود محمد عبدالعظيم28674

25.516.511129211084147.58نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارمايسه عبدالمحسن محمد شحاته محمد28675

20151087.515.51070.5157.57.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارمريهان ابراهيم محمود محمد28676

30.524.5109112011.596.5197.56.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارملك حسن محمد عبدالعزيز28677

2015148.512.52110801275نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارمى صالح ابراهيم محمد28678

3321.514.51412.526.516111.51967.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارناريمان حسن على احمد28679

20.5151099.518.51074177.56نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارندا محمد حسان عبدالمطلب28680



2917.5127.59.5171388.5177.55نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارندى راشد احمد عبدالغنى28681

311512.57.5815.510841786.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارهاجر اسماعيل محمود محمد28682

352713.513.51326.5201221777.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارهاجر حمدى حسان محمد28683

352815.514.514.52920127.51866.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارهاجر محمد شحاته سطوحى28684

20151198.517.510.5741856.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارهاجر محمود حسن عبدالوهاب28685

2218.51212.510.5231287.5177.57.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارهاله ثروت عبدالحميد عبدالعال28686

2015107.5815.51272.5166.56نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارهبه رضا محمد محمد28687

30.519.512.510.5818.511.592.51977.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارهبه صالح شحاته محمد28688

34.529.51314.51529.515.51221978نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارياسمين محمد حسب هللا عبدالباقى28689

24.5151197.516.512.579.5156.58نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزاراحمد بهاء طلعت عبدالحميد28690

27.515101010201486.52056.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزاراحمد حسن عبدالحميد عبدالغنى28691

2015127.57.51512741775.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزاراحمد محمد شحاته محمد28692

2015107.5815.512.5731265نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزاراحمد محمد محمد شحاته محمد28693

201510.57.59.5171476.51375.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارادهم اشرف ناجى عبدالفتاح28694

24151289.517.516.5851575.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزاراسالم صالح احمد محمود28695

3527.512.51414.528.519.5123186.57.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارايمن عصام حسنى عبدالحميد28696

201510991811741675.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارباسم عبدالناصر حسن خفاجه28697

2015107.57.5151070116.56.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارحسام عبدالغنى عايد عبدالغنى28698

2315107.58.51611.575.5176.57نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارحسانين محمد عبدالوهاب احمد28699

23151111.59.52113.583.52077نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارخلف محمد خلف رمضان28700

27.515127.58.5161484.51876.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزاررمضان محمود محمد عبدالعال28701

20.515117.5916.512.575.51667نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارصالح محمد صالح عبدالحكيم28702

2015108.57.51610711377نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارعبدالحكيم محمد مصطفى عبدالحكيم28703

28.523.510107.517.513.5931768.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارعبدالحميد رجب عبدالجواد عبدالحميد28704

201510881611722057.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارعبدالعزيز عمر محمد شحاته محمد28705

2015.51087.515.513.574.5186.57.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارعبدهللا محمد توفيق سيد28706

24.5151297.516.51583186.58.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارعمر محسن توفيق السيد28707

23.515118.57.5161378.5156.58.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارقاسم محمد قاسم محمود28708

2821131112.523.51499.51779نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزاركريم عصام حسنى عبدالحميد28709

20151087.515.51070.5195.56نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزاركريم محمد ابراهيم محمد28710

2015108.57.51612.573.51857.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارمحمد احمد عبدالرازق محمد28711

2015108.57.5161172166.57نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارمحمد احمد قاسم السيد28712

22.515107.57.5151072.5166.58نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارمحمد جمعه عبدهللا محمد28713

22.5151111.57.51914.5821978.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارمحمد ربيع محمد شعبان28714

20.515107.57.5151474.51658نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارمحمد سيد ابراهيم ابراهيم28715



21151197.516.514.578196.58.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارمحمد عبدالعزيز سيد عبدالعزيز28716

2015107.57.5151373195.58نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارمحمد على محروس كامل28717

27151311.57.51913.587.5206.58نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارمحمود مصطفى شحاته محمود28718

21.515107.57.5151374.5175.57نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارمحمود نبيل السيد شحاته28719

23.515148.59.5181383.51978نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارمصطفى احمد مروان عبدالباقى28720

2216161010.520.51488.5196.58.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارمصطفى محمد عمر محمد28721

3623.5181411.525.519.5122.5176.59.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارمصطفى محمد مصطفى على28722

2015101051513.573.51768.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارهيثم عبدالعزيز حسن عبدالعزيز28723

201510107.517.516.5791859.5نظاميكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزاروسام بدر عبدالعزيز كامل28724

201510125.517.51072.51785نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارانجى مالك يوسف غطاس28725

29.527.51711.58.52010.5104.51796نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارايرينى يوسف فريد توفيق28726

3428.51714142818125.51995.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارايالريا خلف ذكى حبيب28727

35292013.512.52618.5128.5208.57نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارايالريه غطاس وهيب يونان28728

35.526171310.523.5171191896نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارايه اشرف صابر على28729

7.5947.57.5154.5401765نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارتفاحه غالى نصيف مكسيموس28730

77.567.57.5151045.5156.55.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارحبيبه عاشور نادى حسن28731

7.58107.57.515545.51765نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارحميدة عطا محمد عطا28732

20151310.5919.510.5781996.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارداليا يونان سليمان حنين28733

20151110.57.51810741675نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزاردنيا صفوت سعد عبدهللا28734

26.519.51411.5920.51191.5197.55نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارسالى عصام كمال كامل28735

27.5201612102211.597188.55نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارشرين عصام كمال كامل28736

201510107.517.51072.51675نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارمارتينا سامح عدلى يعقوب28737

2017.5107.57.5151072.5177.55نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارمارينا اشرف بباوى اسكندر28738

4.56.5107.57.5152.538.5156.55نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارمارينا شحاته حنا ارماني28739

3422.52014.514.52918.51241796نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارمارينا مالك عزت يسى28740

2015101051510701885.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارمرنا سعد شحاته عبدالمسيح28741

67.5697.516.5238156.55.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارمروه خضر سعد عبدالعاطي28742

2015107.57.5151070196.56.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارمها خلف جرجس سعد28743

3628.51914.514.52915127.52085.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارمهرائيل مدحت يوسف يونان28744

29.519.51610.59.520151001985.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارمهرائيل ميالد فايز جرجس28745

2415149.51019.51082.51985نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارمياده رمضان عمر عبدالرازق28746

31.5151810.51020.515100197.55.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارناريمان اسامه سمير صادق28747

201516128201182166.56نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارنانسى ثابت طلعت ناشد28748

2015161341710782066.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارنانسى رضا شاكر جيد28749

35.526.52014.514.52920131207.56.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارنفين عماد عادل مسعد28750



22.51519.596151183196.55نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارهاجر عبدالمنعم عبدالعظيم عبدالمنعم28751

20151597.516.51076.5185.56نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارهند فالح محمود عبدالحفيظ28752

20151012.54.5171072156.56نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارابانوب حنا بخيت اسكاروس28753

25151599.518.51083.5146.57نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارارسانيوس محروس قلينى كامل28754

22.5151710.59.5201084.51778نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزاراسعد نعيم اسعد بنيامين28755

28.5151913.512.52615103.51676نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزاراسالم سيد صابر على28756

2015137.57.51510731276.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزاراميل عبدالمسيح شحاته ميخائيل28757

29.51186صفر6.56.51042.56.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارانطونيوس عيد عزت يعقوب28758

11.55.5107.53.5111048125.55.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارباسم نادر مالك ناشد28759

2015127.57.51510721155.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزاربباوى يوسف بباوى جرجس28760

22.5151187.515.51074135.55.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزاربوال عصام كمال كامل28761

22.515107.57.5151072.51366نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارتامر هانى بولس زكى28762

36.519.519.513142716.51191856.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارديفيد اشرف صدقى كامل28763

37.5151813.51326.516.5113.5185.56.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارديفيد ماجد عزت يسى28764

201511107.517.51073.51456نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارذكى عازر ذكى عزيز28765

5.53117.57.5151.5361156نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزاررضا عيد بطرس حنين28766

20151610.57.5181079147.55نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزاررفعت نادى عبدالرحيم طلب28767

93167.54.5125.545.5127.55نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارصابر فتحى صابر على28768

2015107.57.5151070157.55.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارصموئيل مالك شحاته سعيد28769

2015127.57.5151072176.55.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارعبدالمسيح عزيز يعقوب بطرس28770

19.5105.55نصف3.54.563.51.55نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارعبدالمسيح ماجد جرجس شحاته28771

12.57.5107.5310.5242.5147.55نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارعبدالمسيح مبروك عبدالسيد اقالديوس28772

2015107.57.51510701486نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارعماد مالك يونان ذكى28773

201510127.519.51074.5137.55نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارعمر رضا عبدالناصر اسماعيل28774

3226197.51320.518115.5126.55.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارفادى اسحق عزيز شحاته28775

2917.51388.516.51288178.56نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارفادى سامح وهيب ايليا28776

9.57104.52.572.5361155نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزاركريم عيد عباس خلف28777

2015117.58.5161072156.55نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزاركيرلس جاد هللا شحاته ميخائيل28778

127107.5310.5241.5126.55.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزاركيرلس خلف ابراهيم ناشد28779

2015117.57.5151071166.55نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزاركيرلس مرزق فريد توفيق28780

201513107.517.51075.5186.55.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزاركيرلس مرزق فهمى كامل28781

32221713.51124.513108.51976.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزاركيرلس نسيم مجدى يونان28782

961032.55.51.532125.55.5نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارليشع عاطف سعد اسكندر28783

2015107.57.5151070147.55نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارمحمد اشرف محمد عبدالحليم28784

123107.52.5101.536.51055نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارمحمود سعيد رجب عبدالحليم28785



2015117.57.515107114106نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارمحمود غانم محمود عبدالحفيظ28786

48.5146.55صفر14.59107.57.515نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارمالك اشرف بباوى اسكندر28787

2015117.57.515107114105نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزارنادر عاطف سمير رتيب28788

2015127.57.51510721675نظاميمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزاريونان بشير تاوضروس ميخائيل28789

35.51511108181089.5147.57نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاراسراء محمود على عبدالعزيز28790

3927.519.514.51529.517132.5197.56.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاراسماء بدوى عمر محمد28791

9664.5812.5235.5775.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاراسماء حسام سعد يوسف28792

3616.5129.57.51715.5971976نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاراسماء عاطف عثمان قطب28793

3219.513910.519.519.5103.5197.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاراسماء عبدالعظيم ابراهيم عبدالعظيم28794

38251914142819.5129.5176.58.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاراسماء محمد شحاته محمود28795

2815101313261897176.58.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاراالء عرفات محمد ابراهيم28796

24.5151399181080.51475.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاراالء محمد عبدالشافى عبدالغنى28797

37.522171212.524.512113187.55.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارالهام محمد ابوبكر عبدالباسط28798

27151097.516.51078.5147.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارامال على محمد علي28799

36.526.51512102218118187.56.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارامانى رضا كامل حسن28800

7647.57.515335108.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارامل ايمن عيد عبدالعظيم28801

37.5291915132820133.5198.55.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارامل ياسر محمد على28802

2015108.57.5161071158.56نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارامنه احمد محمد عبدالعظيم28803

3315118.5917.514.591188.55.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارامنه شهام عمر على28804

2715107.58.51610.578.5158.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارامنيه رمضان محمد عبداللطيف28805

22.515.5107.57.51510.573.5158.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاراميره زين محمد عبدالرحيم28806

3825.51614.51529.519.5128.51697نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارايالرى عطيه وهيب عطيه28807

39.5291313152820129.51887.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارايمان احمد حسين حسن28808

32.515127.57.5151084.51795نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارايمان شعبان عبدالعظيم عبدالحكيم28809

31.51516107.517.51393188.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارايمان صالح عبدالحميد عبدالغنى28810

31.515.515117.518.51393.51895نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارايمان محمود محمد محمد28811

311515107.517.51088.5188.56.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارايه ربيع سيد محمد28812

3230181514.529.520129.5199.56.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارايه مصطفى محمد حمدان28813

2017161410242097198.56.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاربسمله عصام سعد عبدالرحيم28814

20151387151073188.55.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاربسمه ابوالليل عبدالفتاح يوسف28815

43.5148.53.5نصف202107.53.511نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاربسمه محمد حسن اسماعيل28816

2015167.57.5151076148.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارحسناء محمد حسن محمود28817

28.515177.57.5151085.5178.55.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارخلود تامر ابوبكر محمد28818

31.5151412.57.5201494.5198.56.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاردعاء احمد ابراهيم عثمان28819

34251614.512.52719.5121.5158.56.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاردميانه فايز سوس قسطور28820



35.524171212.524.516.5117.51085.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاردميانه مجدى مالك يعقوب28821

35151714.51125.517.51101797نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاررحمه خالد محمد كامل28822

33.51516117.518.51598178.55.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاررضا شاكر عبدالعزيز شاكر28823

25151497.516.51080.51886.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاررنا احمد على عبداللطيف28824

39.529.52015142919.5137.51998.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارسارة محمد شحاته محمد28825

10.58.5107.52.5104431395نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارسلوى ربيع عبدالشافى عبدالغنى28826

31.5151312.512.52516.5101168.55.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارسوهيال مصطفى عثمان محمود28827

291515119201594148.56نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارشهد احمد محمد احمد28828

34261814.51226.520124.51796نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارشهد حماده حسن محمد28829

2215107.57.5151072118.56نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارصابرين حسنى سعد السيد28830

2015107.57.51510701185نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارصباح مصطفى يوسف محمد28831

2215107.57.5151072108.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعلياء احمد على محمد28832

غغصفر0غصفرغغغغغنظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعلياء حامد محمد عبداللطيف28833

2715109.57.5171079148.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعلياء خالد موسى على28834

16.561084.512.53481385نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارغاده رجب محمود حسن28835

167.51093.512.52.548.5118.55.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارفاطمه خالد محمد عبدالعزيز28836

21151287.515.51073.5197.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمارتينا عماد صادق هندى28837

158.5107.53.5112.547178.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمارى عبدالمسيح صبحى نجيب28838

2015129.57.51710741585نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمارينا هنى جابر ميخائيل28839

22.5151110.57.51814.581158.55.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمريم احمد محمد حسين28840

8.56147.57.5151.54557.56نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمريم ربيع على عثمان28841

35.5151699181094.5128.55.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمريم رضا على عبداللطيف28842

35.5181811102117109.5167.57نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمريم مكرم محمد عطا28843

2015137.57.51510731285نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمنار سعيد محمد محمد28844

42.5118.56.5صفر127137.5310.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمنال محمود جالل عبدالحكيم28845

38.518.51710.5818.516108.5178.56.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمنه هللا على جمعه على28846

3622.51713.51326.5191211296.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمنه هللا محمد على عبداللطيف28847

37151815153019.5119.5148.57.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمنه هللا مصطفى صالح احمد28848

3826.51714.512.52720128.51897نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمنه حسن عباس على28849

153104262.536.51285نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمنى رمضان يوسف السيد28850

2515107.57.5151075187.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارميرنا جرجس فايز عطيه28851

25.515127.57.5151077.5168.56نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارنورا رضا سالم عبدالجواد28852

3825.51913.51427.518.5128.51696نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارنورا ضاحى محمد عبدالحليم28853

271510108.518.51585.5158.56نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارنورا على احمد قطب28854

20151087.515.51070.51475نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارنورهان محمد ابوبكر عبدالرحمن28855



2015107.57.5151070106.52.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارنورهان محمود سيد محمد28856

35.523.51614122619120178.56.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارنورهان محمود محمد عبدالرازق28857

38.526201412.526.519.5130.51885.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارهاجر حميد عبدالحميد عبدالوهاب28858

2615111051513.580.5158.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارهاجر رضا عبدالعظيم عبدالغني28859

3415109.57.51714901685نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارهاجر رمضان عمر صادق28860

29151097.516.51181.5168.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارهاجر محمود احمد محمد28861

251510127.519.51079.5128.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارهدير عوده سيد محمد28862

21.5151087.515.510721585نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارهناء محمد راجح عبدالوهاب28863

33.5151097.516.51085157.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارهيام ياسر ناجى عبدالجميد28864

2015107.57.51510701675نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاروالء خلف كمال خلف28865

2715107.57.51510771795نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارياسمين ربيع فاروق حسن28866

38.527171313.526.517.5126.5158.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاراحمد جمال حسن احمد28867

11857.53.511439107.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاراحمد حسام سعد يوسف28868

29151087.515.511.5811485نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاراحمد رشدى سعد محمد28869

3020201414.528.518116.51699نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاراحمد طه احمد شوقى28870

3927.52015153020136.5189.59نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاراحمد عاشور محمد عبدالحليم28871

39.526.520151530201361898نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاراحمد على محمد على28872

32.5152012.512.52515107.51796.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاراحمد محمد احمد عبدالحميد28873

22.515.51413112411.587.5189.56.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاراحمد ناصر يوسف السيد28874

2920.51913.512.52611.51061796.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارادهم محمد عبدالعليم السيد28875

28191512.51022.510.5951496.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاراسامه احمد اسماعيل عثمان28876

37.5272015153019.5134149.58نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاراسالم عبدالحميد حسن احمد28877

32.5161812.512.52510101.51597.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاراسماعيل احمد ابوبكر على28878

31.5151912.51325.5131041796.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاربافلى مجدى سمير عطيه28879

2816.51911122315.51021696.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاربالل محمد عبدالعظيم علي28880

2015199.5918.51082.5138.56.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارجورج عماد عازر حبيب28881

2515177.57.51514.586.5168.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارحسام محمود محمد شحاته28882

2415107.57.51510741597.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارحسن عامر محمد حسن28883

9.5647.57.515236.51097.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارحسنى محمد حسنى محمد28884

20.515107.57.5151070.51097.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارحماده محمد ابوبكر محمد28885

156104.54.59242168.56نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاردياب ربيع دياب عبدهللا28886

201616118.519.51485.5118.56.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارراشد احمد راشد عبدالوهاب28887

39.53019.5151530201392099نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارسامى صالح محمد علي28888

26151912.51224.515.51001599نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارصالح ناصر صالح حسن28889

39.527.519151429201351999نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارضياء حماده محمد كامل28890



31221712.59.52217109188.59.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعبدالحميد عوده سيد محمد28891

3325.51710102019.5115127.55.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعبدالرحمن حسن على عبدالرحيم28892

30.523.51712.51123.519.5114188.56نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعبدالرحمن رمضان جمعه على28893

34.522.51811.513.52519119188.56نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعبدالرحمن محمد على حسن28894

37.525.519151429201311686نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعبدالرحمن محمود محمد عبدالفتاح28895

34272015153020131188.57نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعبدالرحيم عادل سيد عبدالرحيم28896

3727189.51322.519123.51686.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعبدالعظيم محمد عبدالعظيم احد28897

20151210.57.5181075187.56نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعبدالكريم خالد مجدى محمود28898

2015137.57.5151174106.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعبدهللا شعبان محمد محمود28899

2017.5167.57.5151482.5116.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعبدهللا محمد شحاته السيد28900

39292015153020138157.57.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعبدهللا محمد على ابراهيم28901

39.5292015153020138.51988نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعبدهللا محمود محمد علي28902

9.57105.57.513544.51387نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعبدالمسيح اسحق شاكر عبدالمالك28903

241815.511132414.5961375نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعثمان نور اسماعيل عثمان28904

382819.514.513.52819.5133187.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعالء محمد محمد السيد28905

37.5272014.514.52919.5133147.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعلى احمد حسن علي28906

201519.513.57.52117.5931675نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعلى مختار راجح عبدالوهاب28907

201512.57.57.5151072.5975نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعمر محمد صالح عبدالعظيم28908

2015107.57.51510.570.596.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعمر محمد عمر عبدالفتاح28909

33.519147.5815.51092187.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعمر محمد محمد عبدالعاطى28910

2115107.57.51510711775نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعمر محمد محمد عبدالواحد28911

361510.510.5919.510911775نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعمرو خالد خيرى سعد28912

34.51814.58.5917.51094.51575نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعمرو رضا عباس على28913

3825161314.527.515121.51875نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارعمرو محمد على عبداللطيف28914

38.52916.51513.528.517.51301676.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاركريم احمد سعد عبدالحكيم28915

2015109112010751375نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاركريم سيد محمد شعبان28916

10.585.57.57.515241146.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاركيرلس يوسف حنا ناشد28917

392512.515153020126.51575نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاركيرلس يوسف فضل بطرس28918

2015107.57.51510701476.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمد ابراهيم سعد قطب28919

39.5291714142820133.5197.57.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمد احمد سعد محمد28920

261810910.519.510.584187.56.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمد احمد محمد عبداللطيف28921

39.52815.51514.529.520132.5197.57نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمد حامد يوسف عبدالرحمن28922

39291813.51528.519.5134187.57.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمد حسن على عبدالرحيم28923

20.515107.57.5151070.5157.56.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمد حسن محمد شعبان28924

744.54.548.52.526.575.55.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمد خالد محمد عبدالعزيز28925



24161098.517.51077.5137.57نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمد خالد مصطفى السيد28926

24.520108.510.5191083.5187.55.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمد ربيع ابراهيم السيد28927

25.5151088161076.5177.55.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمد رجب سعد محمد28928

26.5151010.59.5201081.5107.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمد سيد محمود حسن28929

36.5281813.511.52518.51262087نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم28930

37271813.511.52517.5124.52086.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمد عبدهللا ابراهيم السيد28931

33.52519.51310.523.516.51182067نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمد على عثمان على28932

31.5211613.510.52414.51071887.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمد على محمد حسن28933

20.5534261044.51887.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمد كريم سعد السيد28934

39.5292015153018.51372087نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمد محمود حسن عبدالعظيم28935

40292015153020139177.57.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمد محمود فضل عبدالعظيم28936

23.554.557.512.5449.5157.57.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمد منتصر سعد السيد28937

38.52619.514.51529.520133.52077.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمد يوسف رمضان ابراهيم28938

39201712.5921.515112.51987.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمود اسامه محمود سعد28939

31.51515.59.51019.51091.5185.57نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمود رضا محمود محمد28940

5524593.524.51576.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمود عثمان عمر عبدالفتاح28941

2015107.57.51511.571.5167.55نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمحمود على محمد عبدالمعبود28942

25.51514.5107.517.516.5891865.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمصطفى احمد مصطفى احمد28943

39302015153019.5138.51987.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمصطفى شعبان محمد حمد28944

26.519109.59.51913.5881586.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمعتز ايهاب عبدالعظيم على28945

2015128.57.51612.575.51387نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارميالد حبيب يس حبيب28946

36.51715.51412.526.518.51141687.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمينا رضا كامل هندى28947

32.515101112231797.51587.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزارمينا عبدالمسيح حبيب بطرس28948

27151287.515.510.5801787نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاروسام احمد عبدالعزيز احمد28949

201514710171177147.56.5نظامينزله عمرو االعداديةبنى مزاريس حبيب يس حبيب28950

3015139.51019.51087.51786.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارازهار خالد احمد محمد28951

3619148.57.51613.598.51886نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراسراء حسين احمد محمد28952

17554.559.52.5391586.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراسراء ربيع عبدالصابرين فهيم28953

32.5221911.513.52519117.51686.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراسراء عاشور محمد مرزوق28954

39.52719.515153018.5134.51996.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراسراء محمود محمد على28955

37.5302011.51526.5201341986.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراسماء رضا عبدالشافى السيد28956

15467.55.5131.539.51086نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراسماء محمد حجازى فاروق28957

39.5272012.59.52217125.51886نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراسماء محمود محمد احمد28958

38.52919.514152918.5134.51786.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراغابى صفوت لطفى لبيب28959

75105.54.5102.534.51386نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراكرام حجازى عبدالحليم محمد28960



961053.58.51.5351186.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراكرام سعودى عبدالحليم محمد28961

30.51515.510.5919.51292.51386.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراالء بدر محمد حسين28962

965.54.559.53331486نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارالشيماء حجازى حسن احمد28963

30.515157.58.51612.5891766.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراميره رجب محمد محمد28964

10.561047.511.52401685.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارايمان اسماعيل متولى اسماعيل28965

37.519141311.524.5151101675نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارايه خالد ربيع شلقامى28966

2015107.57.51510701586نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارايه عصام مؤمن عبدالغنى28967

373019.513.514.52819.51341687نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارجيسيكا مينا مكرم اخنوخ28968

382620151530201341786نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارحبيبه محمود محمد على28969

39.5302015153020139.5198.59نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاردعاء حجازى سليمان شلقامى28970

403020151530201402089نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاررحاب صبحى محمد احمد28971

23.51510.57.57.5151074167.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاررشا السيد عثمان احمد28972

33.51619.511.51324.517.51111785نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاررشا كامل ناير كامل28973

36301713122519.5127.51885نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاررندا غانم يحيى لملوم28974

2015101292110761385نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارريموندا مالك جورجى اسحق28975

29108.53نصف13.553.53.536.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارزينب ناصر ابراهيم محمد28976

2015108.57.51610711387نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارساره اشرف جرجس شاكر28977

31.517107.57.5151083.5126.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارساره شعبان سعيد امين28978

19883.5واحد423.544.58.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارساميه بدر محمد احمد28979

34.5211099.518.51094147.55.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارساندى ميالد صفوت ذكى28980

2715108.5816.51078.5187.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارسعاد فوزى على محمد28981

34.5231314.512.52717.51151676.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارسيمون مينا ثابت شاكر28982

39301813.51427.518132.5197.59نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارشرين نصر محمد محمد28983

13.5757.57.515444.5165.55.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارشهد صبحى محمد محمد28984

1053.554.59.51.529.5127.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارصباح سيد عبدالحميد على28985

18.5655510241.5107.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارغادة مصطفى عبدالحكيم احمد28986

32.51085واحد10.5745510نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارفاطمه حسن عثمان عبدالسميع28987

35.51272.5واحد13.5645.55.511نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارفاطمه سعودى على احمد28988

18255493.537.5117.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارفاطمه محمد حسن محمد28989

2015108.57.5161071117.56نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارفاطمه محمد ماهر على28990

37.526151211.523.513.5115.5187.58.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارفيبى عازر نصحى ناشد28991

37.5271611.511.52316119.5157.58.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاركارولين اشرف عازر شحاته28992

362017.51211.523.517.5114.5177.58.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاركوثر رضا محمد صالح28993

231511.59.5817.51077147.58.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارلمياء محمد محمد عيد28994

30.5151510.510.5211596.5167.58.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارلوجى عيسى محمد حسين28995



38.5302015142918135.5187.57نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمارى عماد يوسف مخائيل28996

201510.57.5815.51071147.57نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمارينا مالك كمال يعقوب28997

38291915153020136197.57.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمروه محمد انور ابراهيم28998

362218.512.51325.517.5119.5197.57نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمروه محمد نبيه محمد28999

281511.512.5921.51086137.58.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمريم بهجت عبدالساتر عبدالمالك29000

322114.51211.523.513104137.58نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمريم حنا حبيب حنا29001

2215107.57.51510721078نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمريم على يمنى محمد29002

1555.57.5411.510471178نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمريم مالك لبيب صليب29003

32.51612.511.5819.516.5971788نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمها بدر اسماعيل سعد29004

31.515107.57.5151081.51178نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمها رجب عبدالحميد على29005

2015109.5918.51073.5126.57نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمهرائيل مجدى فايز شاكر29006

302616.513122511108.5146.58نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمهرائيل اشرف عبدالساتر عبدالمالك29007

352915.514.51428.514122177.56نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمهرائيل اشرف نجيب امين29008

2015107.57.5151070166.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمى ابوالعزايم السيد محمد29009

393016.514.51529.5151301787نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارناريمان هنى كامل مقار29010

44.5196.56واحد19.5658513نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارندا سعيد محمد محمد29011

431775واحد13867.57.515نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارندا عبدهللا السيد عبدهللا29012

33.523201210.522.516.5115.51976نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارندا مسلم عبدهللا احمد29013

37211912.51022.515.51151987نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارندى سالم محمد السيد29014

39302015153018.5137.52077نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارندى مصطفى رشاد محمد29015

39.53019.515142918.5136.51987.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارندى ياسر محمد حسن29016

393020151530201391977نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارنعمه محمد عيد محمد29017

11.564.55.5510.5335.51255نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارنوال عماد عيد ذكرى29018

352213.513122518113.51976نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارنورهان اسالم محمد ابراهيم29019

48.51575واحد16.56107.57.515نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارنورهان ربيع احمد حسن29020

2415107.57.5151074176.56نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارنورهان رضى البدرى على29021

36156.55صفر13.543.57.57.515نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارهاجر ابراهيم عمار احمد29022

35.5301814132718.51291966نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارهاجر حسام الدين محمد حسن29023

62.5176.55نصف2215107.57.515نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارهاجر سعيد احمد محسن29024

3315109.510.52010881877.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارهدى حمدى عبدالعاطى ابوالليل29025

3828201414.528.519133.5177.57نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارهدير محمد عبدالحميد احمد29026

20.51514.57.57.51510751366نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاروفاء احمد محمد يمنى29027

201512.597.516.51074106.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاروفاء محمد قطب عبدالمجيد29028

9.59108.53.5121050.586.55.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاروالء سعد على عبدالغنى29029

38.5302014.51529.5191371866نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاريوستينا عازر خليل عبيد29030



5.554.54261.522.516.55.55.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارابانوب هانى كامل بباوى29031

2015107.57.5151070165.55.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارابرام ايمن كمال يعقوب29032

27165.55نصف10624.548.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارابرام صبرى صالح سعيد29033

361517.58.5917.511.597.5185.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارابوبكر السيد محمد دياب29034

342813.51310.523.516.5115.5165.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراحمد احمد سيف محمد29035

2015107.57.5151070125.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراحمد انور سعيد امين29036

2.5327.582.55واحد93101.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراحمد ربيع محمد عيد29037

30.51515107.517.512.590.5175.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراحمد رضا عبدالرازق عبدالمجيد29038

321514.587.515.512.589.51765نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراحمد سيد حسن عبدربه29039

65104.54.591040957نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراحمد عاشور جمعه فؤاد29040

32855واحد10.5735.5510.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراحمد على محمد عبدالحليم29041

14334.548.51.530448نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراحمد محمد عبدالرازق عبدالحميد29042

12.5553.54.58333.5114.52نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراحمد محمد محمد عيسى29043

13.5510336438.5135.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراحمد محمد محمود احمد29044

241.55.5416.51225واحد4نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراحمد محمود جمال على29045

37.5281912.51224.5151241857نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراحمد نميرى احمد عبدالغنى29046

201514.58.57.5161075.5135.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاراسالم مدحت فكرى محمود29047

431456نصف11.56107.57.515نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارالبدرى سيد البدرى على29048

2015117.57.5151071155.56نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارامرى محمد احمد محمود29049

20151097.516.51071.51256نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارامير صليب حنا زكرى29050

20151188161072127.56نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارجورج عماد نبيه مرقس29051

20151297.516.51073.5147.56نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارجيوفانى معوض مصباح رزق29052

201512.57.57.5151072.51776نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارحاتم احمد عبدهللا عبدهللا29053

3567.57.5153321357نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارحاتم مختار فالح محمد29054

715107.55.5131.546.51165.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارحازم رجب عبدهللا يمنى29055

7.515105.57.5132.5481356نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارحازم عبدالقادر حسن رشاد29056

201510.599181073.51376نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارحسن سعيد حسن محمود29057

30.51513.599181087106.56نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارحسن وليد حسن على29058

114107.57.515242116.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارحمدى حجازى حمدى احمد29059

2015107.57.5151070166.56نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارخالد حسن نصر شحاته29060

11.581087.515.51.546.51275نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاردميان بولس خليل بولس29061

2015108.57.51610711076نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارسعيد فيصل يونس احمد29062

4030201513.528.520138.51187.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارصموئيل ايمن يعقوب مرقص29063

8.5156.57.57.5152.547.51256.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارعبدالحميد عمر على محمد29064

393017.51011.521.520128176.57نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارعبدالرحمن احمد حسن احمد29065



35.53018.510.51424.520128.51977نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارعبدالرحمن مصطفى محمد حسن29066

31.52915.51110.521.519.51171678نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارعبدالرحمن نصر عبدهللا يمن29067

202010781519841167نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارعبدالقادر سيد حسن فؤاد29068

382816.513.58.52219.5124145.57نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارعبدالمسيح سامح ميالد شكرى29069

21.521107.58.5161785.5146.55.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارعبدالمسيح مالك يوسف مخائيل29070

2015107.57.51513.573.51075.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارعالء عادل عثمان احمد29071

312714.57.5916.517.5106.51376نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارعلى محمد على ابراهيم29072

2422107.5815.515.5871066نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارعلى محمد محمود محمود29073

25.524157.5815.516.596.51677نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارعمر عيد محمد محمد29074

202211.57.57.51512.581127.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارغنيم احمد محمد غنيم29075

2015107.57.51513.573.5115.55.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاركامل محمد عبدالحكم محسن29076

2015107.57.51512.572.51067نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاركريم عادل طارق على29077

40302015153019.5139.51878نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاركريم محمد ماهر عبدالموجود29078

39.53019912.521.519129137.56.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاركيرلس مجدى حنا عبيد29079

201910159241790117.57نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاركيرلس نبيل خليل توفيق29080

2015107.57.51510701257.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاركيرلس هانى صبحى جبرائيل29081

393019.51513.528.518135147.57نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمايكل مالك لطفى لبيب29082

2015107.58.5161071125.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمحمد بركات محمد محمود29083

39.530201414.528.5201382066نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمحمد عادل سعيد صالحين29084

34.52210.57.57.51514.596.5176.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمحمد عاشور حامد محمد29085

2023107.57.51511791665نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمحمد عالء عمر على29086

36.528199.513.52317.5124197.56نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمحمد على محمود محمود على29087

20.515107.57.5151070.5167.55.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمحمد عمر عبدالصمد محمد29088

2015107.57.5151070126.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمحمد عيد ماهر على29089

201510.57.57.5151070.5136.55.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمحمد عيسى محمد مرعى29090

202610.57.57.5151081.5126.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمحمد محمود محمد محمود29091

2022107.57.5151077146.57نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمحمد محمود محمود عبدالغنى29092

21.5201687.515.51083156.56نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمحمد نصر محمد عبدالحليم29093

35.5291712.514.52717.5126196.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمحمود محمد امين محمود29094

2015107.57.5151070156.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمصطفى حسنى ابراهيم فضل29095

4842.557.51.52595.55.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمصطفى محمد جابر محمد29096

4030201514.529.520139.52075.5نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمصطفى محمد عبدالمجيد عبدالوهاب29097

10.58105.58.5141.5441565نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارمينا عوض وديع بولس29098

2017107.57.5151072146.55نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارنديم ياسر محمد دياب29099

24.5291410.5818.510961465نظاميالطاهره االعداديةبنى مزارهانى مدحت لويس فايز29100



22.515.51097.516.51074.51655نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاروائل سعيد محمد ابراهيم29101

2015107.57.51510701355نظاميالطاهره االعداديةبنى مزاريعقوب امير عزت يعقوب29102

6غ4.54.51064.517غ241610نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراسماء عبدالرحمن حسن عبدالمعبود29103

2015107.57.51510701658نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراسماء محمود احمد محمد29104

31.52010117.518.512.592.5185.510نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراشرقت بدر محمد عثمان29105

8.5154.57.54.512242143.56.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارالشيماء صبحى على عبدالحميد29106

39.5302015153020139.5205.510نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارامل رضا محمد لملوم29107

2015108.57.5161071155.59نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارامل فتحى خضر عبدالحفيظ29108

351916.51413.527.513.5111.52069نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراميره احمد ماهر حيدر29109

35181714.512.52716.5113.5205.510نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراميره خالد نصر عبدالقوى29110

34.521.51012102215103185.58.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارانجى مجدى امين جرجس29111

20151010.5818.51073.51558نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراوعاد ابوالسباع شلقامى بدوى29112

312110127.519.51394.5185.58.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارايرينى امير ابراهيم عبدالمالك29113

33151012.511.5241193175.59.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارايه على عبدالوهاب ابوالقاسم29114

2515138.57.51611.580.5175.58نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارايه محمد عاشور عبدالموجود29115

2015107.57.51510701358.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارايه محمود محمد احمد29116

21.5151097.516.511741768.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارايه مصطفى محمد محمد29117

35.523131412.526.517115206.510نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاربسمه محمد على هارون29118

362716.51211.523.517.5120.5209.56.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارتسنيم عصام الدين حسن محمد29119

11.5154.584122.545.5115.58.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارتعويضه احمد محمد حسن29120

2015107.57.51510701655.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارجهاد على جابر شلقامى29121

2015.5107.57.5151070.51557نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارحسناء محمود خالد يوسف29122

20.515.5108.5816.51072.5205.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاردعاء خلف عمر محمود29123

39.520.5139.513.52312108196.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاردعاء فولى رفيع عبدالرحمن29124

2223101111.522.51087.51655نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاردميانه عادل ابراهيم عبدالمالك29125

2016.5107.59.5171073.51355نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاردنيا على عبدالتواب على29126

7.516.54.57.57.515346.51354نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاردينا عيسى شعبان كويس29127

2119.5107.57.5151075.51555نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاررحمه جادالرب سعيد عبدالجواد29128

201810812.520.51078.51865نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاررحمه محمود السيد احمد29129

2017108.5917.51074.5165.56نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاررشا على محمد ابراهيم29130

39.529.514.511.514.52615.5125186.56.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارروضه عصام الدين حسن محمد29131

7.5156.57.57.5152.546.51153.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارزينب خالد محمد احمد29132

40302015153020140185.56نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارسالى نوناى فخرى فريد29133

25.518.51010.57.51810821655نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارساميه صليب اسحق يوسف29134

34.5241812.51325.5181201965.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارسماح احمد فتحى توفيق29135



2015101011.521.51076.5195.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارسماح خلف محمد على29136

3119101114.525.51196.51757نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارسهيله فتح هللا مهدى محمود29137

36.51915.513.514.52818.5117.51855.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارسونه ابوالسباع شلقامى بدوى29138

4.5163.57.57.515342135.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارشامه على محمد محمد29139

402919.513142719.51351965نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارشهد سعيد سيد عبدالعزيز29140

10.51543.57.511343.51452.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارشهد محمدين محمد عيد29141

31.517107.57.5151083.51855نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارشهد مطاوع شلقامى محمد29142

2016.5107.57.5151071.5135.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارشيرين محبوب حسين حلمى29143

20171087.515.51072.5155.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارشيرين محمد محمد جنيدى29144

27.517109.57.5171081.51855نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارشيماء بدرى ابراهيم شلقامى29145

9162.57.5411.52.541.51264نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارشيماء صبحى احمد احمد29146

13.5154.57.54.512348125.53نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارصبحيه رضا احمد تفال29147

12154.57.54.512245.5145.52نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارغاده رجب حسن محمد29148

25.5201011.51122.51290195.56نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارفاطمه جمال محمد على29149

20.516107.57.5151071.51565نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارفاطمه حسام الدين سعيد ابراهيم29150

9.5156549241.51053نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارفاطمه شعبان حسن شلقامى29151

25.51811117.518.510831465نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارفيفان مالك يوسف مخائيل29152

3623.51612.513.52619.51211976.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارلمياء احمد سعيد احمد29153

25.51910910191083.5186.55.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارلمياء خلف عثمان خضر29154

2415107.57.5151074136.55.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارليلى على عبدالعزيز محمد29155

39271710.51323.518.51251865نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمارلين هانى فخرى فريد29156

2317117.57.51510761565نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمروه عمر على احمد29157

3829.516.51214.526.519.5130196.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمريم احمد محمد محمد29158

3117.51687.515.511.591.5195.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمريم حسنى كامل على29159

2015107.57.5151070145.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارملك جمعه ابراهيم حسن29160

3420.51511102116.5107175.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمنه يحيا عدلى عبدالعال29161

2019107.57.51510741365نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارميرفت محمود عبدالحكم محسن29162

2517107.57.51514811555نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارناهد عزات على عثمان29163

2319.5107.57.5151077.5185.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارندا نمرى فتحى محمد29164

3523.513107.517.513102195.55.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارندى سعيد على شعراوى29165

34.5271710.57.51817113.5186.55.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارندى وحيد على احمد29166

28.518108.57.5161082.51765نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارنعيمه عثمان عمر محمد29167

3025109.57.51710.592.51665نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارنورهان ابوالفتوح محمد السيد29168

1017.55.583112.546.51352.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارنورهان صبحى عبدالصمد محمد29169

35.51810.5108.518.518.5101206.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارنورهان عصام عبدالعظيم محمد29170



3826201312.525.519.5129206.55.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارهاجر حسين محمد حسين29171

292214.511.57.51911.596185.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارهاجر على كامل على29172

351711.5117.518.516981855نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارهاجر محمود شلقامى احمد29173

39.5291914.51428.519.5135.5186.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارهاجر وليد محمد ابراهيم29174

2218107.57.5151075165.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارهند رضا محمد عوض29175

3218.51097.516.515921755نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاروالء احمد حسين محمد29176

34.521.510981713.596.51975نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاروالء حجازى حسن السيد29177

22.519108.56.51513.5801765نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارياسمين احمد محمد محمد29178

38.526.514.513.51225.5181231965نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارياسمين محمد عيد غالب29179

37.529.51811.512.52420129185.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاريوستينا عبدالشهيد سمير حنا29180

26.525.513.5117.518.5171011655نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارابرام امجد اسحق بولس29181

20171097.516.514.5781555نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارابرام صليب عاذر حنا29182

39.5302015153020139.52065.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارابراهيم جالل محمد جالل29183

20161087.515.51071.51555نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارابراهيم حسن محمد هارون29184

20151087.515.51070.5155.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارابراهيم عبدالحليم ابراهيم محمد29185

12155.57.5411.51.545.51254نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراحمد جمعه احمد حسن29186

3819.514.513.58.52214108205.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراحمد حسين فرغلى محمد29187

25151087.515.51075.51755نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراحمد رضا يونس محمد29188

2015108.57.51610711455نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراحمد رضى حسن ابراهيم29189

34.518.513.5117.518.510951965نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراحمد سعيد حسن شقرانى29190

13.56.547.54.5121.537.51353.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراحمد صبحى حداد عبدالحليم29191

2015107.57.51510701455نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراحمد عصام محمد لملوم29192

23.517109.58.5181078.51855نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراحمد عيسى اسلمان محمد29193

403019.515153017136.5196.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراحمد مؤمن محمد محمد29194

201510107.517.51072.51555نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراحمد محمد حسن احمد29195

2016.5108.56.5151071.51655.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراحمد محمد عبدالعظيم صادق29196

21.5181097.516.510761555نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراحمد محمد عمر عيد29197

351913.512.57.52015.51031965نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراحمد محمود صالح محمود29198

3916.5191311.524.519118166.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراسحق حنين جورجى هارون29199

39.5201914.513.52819.51261555نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراسحق عزت عيد لبيب29200

2015109.55.5151070125.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراسالم عبدالفتاح زين العابدين محمود29201

815107.529.5446.5106.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاراسالم عيد عبدالحفيظ السيد29202

9.51767.5310.53.546.5565نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارتمام ياسر فتحى حامد29203

2016107.57.51510711175نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارجمعه حسن عبدالرسول حسن29204

2016108.57.51611.573.5147.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارحاتم بهاء حسين ابراهيم29205



2018107.57.51512.575.51355نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارحازم حجازى عبدالحكيم على29206

2017107.57.51513.575.5177.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارحازم رضا حسين كامل29207

2015107.57.5151070127.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارحازم رضا مظهر عبدربه29208

2519.511.57.57.51513.584.5147.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارحازم عالءالدين عبدالعظيم محمد29209

2016107.57.5151273127.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارحازم محمد احمد بكر29210

2015107.57.5151070755نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارحامد تامر فتحى حامد29211

2016107.57.51510711165نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارحسن محمد اسماعيل محمد29212

2016.5107.57.5151071.5985نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارحسن محمد حسن محمد29213

29.518137.57.51514.590177.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارحسين عبدالناصر حسين ابراهيم29214

29.516.514.57.57.51514.590177.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارحماده عالء عبدهللا يمنى29215

2015108.56.5151070875نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارحيدر منتصر نبيه حيدر29216

32.525151181915106.5187.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارخلف على خلف محمد29217

22.515.5117.57.51510741575نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاررحيم على محمد على29218

2015107.57.51510701055نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارسالم محمد عبدالعال حسن29219

2015107.57.51510701055نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارصالح محمد صالح محمود29220

21.515.5117.57.51517.580.5186.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارطه محمد حادى عبدالصمد29221

201510.57.57.5151070.51255نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارطه نصر الدين ابراهيم احمد29222

29191297.516.513.5901855نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعبدالرحمن احمد حسين محمد29223

2017.5138.57.5161177.51555نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعبدالرحمن احمد عبدالوهاب فهمى29224

20.521167.57.51512.5851855نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعبدالرحمن اسلمان احمد محمد29225

201610.57.57.51511.5731355نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعبدالرحمن اشرف جمعه كويس29226

25.515137.57.5151381.51355نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعبدالرحمن باسم غانم حسن29227

2015127.57.51513751765نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعبدالرحمن حسن محمد حسن29228

2016127.57.51516791855نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعبدالرحمن رضا عبدالمجيد عبدالوهاب29229

2016.511.57.57.51516791955نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعبدالرحمن سيد حسن على29230

272215.57.58.51611.5921465نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعبدالرحمن سيد معروف على29231

3223157.51017.51299.51955نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعبدالرحمن صبحى محمد على29232

2518.514.57.5815.511.5851755نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعبدالرحمن محمد محمد محمد29233

3725.513.514.51327.519.51231855نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعبدالرحمن محمد محمد محمود29234

201513.587.515.512.576.51655نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعبدهللا احمد احمد محمد29235

2017137.57.51511761655نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعبدهللا سعيد عبدهللا عبدربه29236

20221397.516.51586.51855نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعبدهللا محمود عبدو نصر29237

201710.57.57.5151072.51055نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعبدالمسيح شحاته هندى جرجس29238

201710.57.57.51510.5731055نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعبدالمسيح عيد عبدالمالك عبدالمالك29239

26.52112.57.57.51512871965نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعالء الدين قطب احمد محمد29240



403019.51514.529.519.5138.51975نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعالء محمد كاسب فؤاد29241

2015107.57.51511.571.51655نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعلى رجب يمنى محمد29242

2015107.57.51510701255نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعلى عصام فرغلى محمد29243

201512.57.57.5151072.51455نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعلى ناصر السيد حمدى29244

201611.57.57.5151072.51655نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعمر صبحى على عبدالحميد29245

38.529.51613132617.5127.51665نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعمرو محمد محمد احمد29246

201910.57.57.5151377.51575نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعيد جمال محمد احمد29247

2017.5107.57.5151072.5105.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارعيسى احمد حسن خليل29248

7.51510.57.54.5124.549.51255نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارفارس عيد فاروق على29249

2015107.57.51510701555نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارفوزى عالء فوزى محمد29250

2016.5107.57.51510.5721655نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارفيصل محمد فيصل ابراهيم29251

2615137.5815.51483.51675نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاركامل سيد عبدالحكيم على29252

35.52416.5111425151161975نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاركامل على كامل على29253

2015107.51118.51073.51755نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاركرم ناجى عبدالعليم محمود29254

2015108.57.51610711175نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاركريم عيد سيد عرفات29255

2817.5107.57.51515.5861875نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمحمد احمد حسن محمد29256

2015107.57.51510701675نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمحمد احمد محمد احمد29257

26.517.5127.57.51513.584.51675نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمحمد اكرم ابراهيم ابراهيم29258

2115.514.57.57.51513791875نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمحمد جمعه شعبان حسن29259

2015107.57.5151070167.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمحمد خالد حمدان احمد29260

37.52916.511.513.52517.5125.51877نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمحمد خلف محمد لملوم29261

2020107.5815.51075.5177.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمحمد رجب محمد عوض29262

11.5155.55493.544.51272.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمحمد رضا شعبان كويس29263

121567.54.5124491471.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمحمد عبدالدايم على هارون29264

2015107.57.51510701275نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمحمد عبدالفتاح زين العابدين محمود29265

251514.5912211085.51375نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمحمد عالء محمد على29266

10156.57.55.513347.51473نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمحمد على محمد احمد29267

201914.57.5916.512821575نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمحمد كرم فيصل ابراهيم29268

2016.512.57.57.51510741275نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمحمود جمعه احمد حسن29269

21.515.5107.57.51511.573.51375نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمحمود شعبان كامل عبدالسالم29270

3115.515.57.5815.51491.51875نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمحمود عبدالمغنى عبدالعال فهمى29271

3927.519.510.513.52418128187.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمصطفى سيد محمد محمد29272

32.517.516.58142212.51011865نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمصطفى على حسن على29273

3317.515.51214.526.516.51091565نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمصطفى عيد محمد حسن29274

2015107.57.51510701055نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمصطفى ياسر محمد موسى29275



7161057.512.52.5481352.5نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمهند تامر حسين محمد29276

2015107.57.5151070156.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمهند تامر فتحى حامد29277

2016.5107.57.5151071.51155نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمينا شنوده لويس فايز29278

2015107.57.5151070125.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارمينا ميالد عبدالمالك بحر29279

2015107.57.51510701465نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارنبيل مجدى ابراهيم بطرس29280

22.515107.57.5151072.5106.55نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارنصر خالد نصر عبدالقوى29281

2116.5107.57.5151072.51265نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزاروائل جمعه محمد احمد29282

392117.51111.522.514.5114.51655نظاميبنى صامت االعداديه الجديدهبنى مزارياسر عادل حسن على29283

20.516.5107.57.51510721475نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارابتسام عيد جمعه محمد29284

3729.51815142919132.52076نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراحالم رمضان عبدالحافظ يس29285

262517.51392213103.51775.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراحالم صالح عبدالحفيظ خليل29286

201915.597.516.510811775.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارازهار خليل عبدالتواب سلطان29287

382918.515153019.51351665نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارازهار سعيد راضى السيد29288

14.5151053.58.51.549.51275نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراستير ميالد شحاته عزيز29289

40302013.51528.520138.5166.56نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراسراء محمد حافظ علي29290

30.517.5107.57.51510831685نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراسماء عالء سعد محمدين محمد29291

2015107.57.51510701465نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراالء عادل محمد ابراهيم29292

2020.5107.57.5151075.51476نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارامانى عيد راشد مسعود29293

36.522.51510.59.520121061675.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارامجاد خميس يوسف يونان29294

282615131326101051465نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارامل خميس محمد محمد29295

2918108.57.51610831775نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارامل رضا كمال مسعود29296

311710107.517.51085.51775.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراميره سالم عيد فرحات29297

2015107.57.515107013.566.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراميره سعيد على محمد29298

3521.514.512102210103177.57.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراناسيمون اشرف رزق كامل29299

10153.552.57.51.537.51065نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراناسيمون اشرف موريس جرجس29300

16765.57.513345117.56.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارانجى ايمن حلمى ناشد29301

421677نصف18.57.5447.511.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارانجى سامى شكرى حليم29302

3218147.51219.51396.51887نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارايرينى ميالد ابراهيم جرجس29303

2917.5128.57.5161084.51575.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارايمان رمضان عبدالحليم محمد29304

20.515107.57.5151070.51676.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارايمان نبيل يونان راغب29305

27151088.516.51078.51575نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارباتريسكا مدحت عايد مرقس29306

22151189.517.511.5771686.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاربسمله راشد عثمان محمد29307

41157.55واحد8.515547.511.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاربطه سعيد عوض ميخائيل29308

32.522.51299.518.51095.51876.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارتهانى عايد موسى مسلم29309

29.519.5107.58.51614.589.5156.57نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارجهاد عبدالحميد محمد كامل29310



35.525.51911.513.52511116187.56.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارجوسيان عيد حنا تكال29311

91563.57.5112431075نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارحسناء عايد يونس مرزوق29312

2817.5131013231091.51476نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارحسناء محمود عبدهللا اسماعيل29313

16671.57.59240137.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارخديجه على محمد على29314

4028.52014.514.52919136.51886.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارداليا محمود ابراهيم عبدالمغنى29315

3320167.511.51911.599.5157.56.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارداليا ناصر السيد سالم29316

25.515107.57.5151075.5167.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاردعاء فتحى محمود شاكر29317

38.518.51913132618.5120.52087.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاردميانه مينا اسحق وهبه29318

33136.53واحد117.5427.59.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاردنيا جمعه شوقى عبدالرازق29319

33.517.51410122211.598.5196.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاردنيا خميس على عبدالسميع29320

28.515128.512.5211288.52075نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاررابعه عبدالباسط حسن عبدالرحيم29321

2015107.5815.51070.52075.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاررحاب جمعه ذكى ابراهيم29322

38.528.52015153020137188.56.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاررحاب جمعه محمد شعبان29323

39.528.520151530181361987.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاررضوى رضا محمد ابراهيم29324

32161711102110961777.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاررفقه عيد جابر مرزوق29325

33.518.51614.514.52918.5115.5197.56نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارريهام محمود محمد محبوب29326

30.51510912211793.51976.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارساره على محمود محمد29327

2015107.57.51514741676نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارساره عيد ايوب ناشد29328

3825.51915153018130.5197.56.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارسلوى عيد حسن احمد29329

34.516.5137.57.51512.591.5167.57.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارسمر ايمن محمد نادى29330

37.52319.5131326191252078نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارسيمون امجد صادق عريان29331

4029.52015153019.51392089نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارشاهنده رمضان عبدالعظيم عبدالغني29332

29.515167.5916.513902086.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارشهد ابو الصفا حسن محمد29333

32.515.52011132419111207.56نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارشيماء خميس محمد مرعى29334

32191410122211.598.52077نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارشيماء دياب محمد خليفه29335

3927.519.514.51529.519134.52077نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارشيماء ربيع رشدى ربيع29336

33.518107.51017.51493188.56.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارشيماء سعودى عاشور عبدهللا29337

35.5211710.511.52217.51131986نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارشيماء محمود شعالن عبدالعزيز29338

32.515147.5916.51694207.55.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارصباح خميس محمد عبدالسالم29339

35.521.5201314.527.520124.5198.57نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارصفاء مظهر عاشور سيد29340

3015111010.520.51591.51986نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارعفاف سامى صالح لبيب29341

3823.52015153019.5131187.57نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارغاده اشرف محمد محمود29342

3719.5148.51220.5181091897نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارغاده رجب صالح محمد29343

36.524179122118.5117197.56نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارفاطمه خالد حسين زيان29344

2015137.57.51512.575.5187.56نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارفاطمه ربيع سيد بدر29345



36151412152715.5107.5187.57نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارفاطمه رضا محمد احمد29346

34.523.5109.59.519141011975نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارفاطمه عبدالناصر بركات احمد29347

39.528.51913.51528.519.5135197.58نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارففيان اسامه عيد الياس29348

37281314.51428.519.51261786.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارفيبى سالمه فريد سالمه29349

26.515107.57.5151076.5187.56نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاركرستينا ايمن عياد بطرس29350

2015107.5815.51070.5157.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارلمياء عاشور محمد مهني29351

3816.510910191093.5187.55.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارلمياء على محمد عبدالعظيم29352

2015107.57.51510701585.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارماجدا مالك حنين حنا29353

2015107.57.5151070157.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمارى ميالد وهيب فهيم29354

3715107.57.5151087177.56نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارماريان صبحى عياد صادق29355

3217108.59.51811881576نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمارينا اشرف اسحق صموئيل29356

23.515107.57.5151073.52076.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمارينا صباح شحاته صادق29357

3619.51288161093.52077نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمارينا عاصم مكرم بباوي29358

2615109.59.51910801576.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمارينا عبدالمسيح ابراهيم لبيب29359

3216.5107.51118.510871775.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمارينا عيد جاد عطيه29360

30.51575.5واحد135.55336نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمرفت ميالد فكرى عزيز29361

32.523.5148.57.51616102177.56نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمرنه صبحى يوسف فرج هللا29362

2315117.57.51510741655نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمريم اسحق فكرى عبدالسيد29363

2315117.57.51510741365.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمريم ايمن ابراهيم صموئيل29364

20.515107.57.5151070.51475.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمريم بباوى كامل مسعود29365

32.5151099181085.51776نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمريم خلف هللا حسن محمد29366

34.515107.59.5171086.51775نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمريم عاطف حبيب شحاته29367

22.515107.51017.51075157.58.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمريم عماد خميس شاكر29368

38.524.5191514.529.518129.5187.58.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمريم منير يونان تادرس29369

362315991819.5111.51789.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمريم ميالد مالك ثابت29370

3817.5138.51018.5191061768نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارملك رمضان محمد عبدالحميد29371

22.515107.57.5151072.51378نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمنار رفعت عبدالحليم محمد29372

49147.56صفر22847.57.515نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمنار عزت شكرى يونان29373

26.515107.57.5151076.51578.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمنار عيد ميخائيل فهيم29374

3927.52014.51529.518.5134.51978.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمنار محمد حسن ابراهيم29375

3015109.510.52010851577.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمنى عبدالرشيد محمود حسن29376

3824111211.523.518114.51478نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمها خالد ربيع محمد29377

26.515.5107.59.5171079127.58نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمهرائيل عبدالمسيح زكى شحاته29378

32.516.5127.511.51915.595.5117.58نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمهرائيل نبيل غالى عطيه29379

33.515107.51219.5108817.57.58نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمهرائيل يونان حنا عزيز29380



38.529.5191514.529.520136.5187.57نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمى حماده جمعه عبدالدايم29381

4029.51814.51529.516.5133.5188.57نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمى عفيفى عبدهللا محمد29382

28.515101010.520.51084157.58نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارميرنا بنيامين حنا بنيامين29383

2815107.57.5151078177.58نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارميرنا خميس ابراهيم كنعان29384

48.5137.57واحد218.537.57.515نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارميرنا عوض جرجس عطيه29385

24.515107.57.5151074.5166.56نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارنبيله عيد حنا الياس29386

39.525.519.51514.529.519.5133.52079نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارنجالء مفتاح على السيد29387

38.517.51512.51123.510104.51575.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارندى سعودى جمعه السيد شحاته29388

37.520.5181314.527.510.51141676نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارنرمين عبدالحليم عبدهللا محمد29389

16.51052صفر52.54.57واحد3.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارنسمه سيد على السيد29390

20.515117.57.5151071.51776نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارنعمه ابراهيم كامل لبيب29391

2515147.58.51610801876نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارنوال اسحق دميان فهيم29392

3621.51811.51324.5171171675.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارنورهان الشيمى ابراهيم على29393

35.522149.59.51914104.51676.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارنورهان عصام محمد محمد29394

38.52719.513.513.527181301976.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارهاجر احمد عرابى على29395

39271914152917.5131.51876نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارهاجر محمد احمدعادل احمد29396

2515137.57.5151078157.55.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارهاجر محمد سليمان محمد29397

40.51475صفر13.56.51433.56.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارهايدى فادى ايوب فهيم29398

37.5292014.514.52920135.51657.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارهبه نبيل عادل شحاته29399

40282014.51529.520137.51868.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارهدى رشيدى صادق محبوب29400

393019.515153018136.51875.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارهند ابو الغنايم مصطفى ابو زيد29401

3015159.5817.511.589157.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارورده الشريف عبدالنبى ابوالعال29402

321515.513.511.52515102.51555نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاروالء جمعه ابوالفتوح حسن29403

2715137.58.51610811675نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاروالء سيد حسين محمد29404

23151787.515.51080.51676.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاروالء عاشور عبدالحافظ عبدالرازق29405

32.5151487.515.510871875نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاروالء محمد جمعه حافظ29406

37.52215.513.514.52818121177.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاروالء مخيمر حسن حسن29407

36.523.514.51311.524.517116176.57نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاروالء مظهر رمضان عوض29408

37.5272015153019.51341975نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاروالء نادى محمود صالح29409

40302015153019.5139.51877نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارياسمين فيصل صادق سالم29410

241510.57.57.51511.5761677.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارياسمين محمد ابوالفتح على29411

37.51511.598.517.513.5951875نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاريوستينا سامى ابراهيم وهبه29412

3517.51710.510.52117107.51375نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارابانوب اميل بباوى جرجس29413

2015137.57.51513.576.5136.56.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارابانوب صباح حبيب جرجس29414

301515.511.51324.515.5100.51568نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارابانوب نبيل نوح حبيب29415



9.57.5105.58.5142431355.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارابرام سميح شحاته جاب هللا29416

3122121312.525.518.51091766.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارابرام مجدى صبرى ابراهيم29417

38162013142716.5117.51675نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارابراهيم حسن ابراهيم محمد29418

21.515107.57.5151071.51555نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراحمد البدرى دكرورى احمد29419

38.52416.512.51325.515119.51875نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراحمد جمعه عبدالحليم محمد29420

38.5211513.513.52719.5121186.56.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراحمد جمعه عبدالعاطى محمود29421

21.515107.57.5151071.51176نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراحمد جمعه محمد هريدى29422

8.57.5447.511.52.534155.54نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراحمد رضا مصطفى عبدالعاطي29423

34.522.51213.513.52716112186.56نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراحمد رفعت عبدالنعيم راغب29424

3216.515910.519.512951676نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراحمد شعراوى حبيب مرزوق29425

3929.519.5151530201381675.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراحمد عبدالباسط حافظ على29426

2015107.58.5161071137.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراحمد على احمد محمد29427

7.56.5437.510.51.530115.55.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراحمد على ماهر عبدالرازق29428

35151411122313.5100.51966.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراحمد على محمد حافظ29429

29.51513.59.51019.515.5931877.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراحمد محمود ابوالفتح طه29430

37.5151814.51428.5191181776نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراحمد وليد على ابوجرابيع29431

2015.5107.57.5151070.51466نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراسحق نبيل حنا الياس29432

2015.5107.57.5151070.51467نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراسالم اشرف محمد احمد29433

20151087.515.51070.51677نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراسالم رمضان رشدى حسن29434

36.519.517.514.514.52920122.5168.57نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراسالم محمد فرج محمد29435

3929.52014132718133.5136.58نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراشرف ناشد فرج ناشد29436

4030201514.529.520139.51678نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاراندريا ابراهيم حنا جبرائيل29437

3621.514.591221151081777نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارانطون نبيل عيد اخنوخ29438

29.5156.55واحد78337.510.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارايمن اسحق حنا كامل29439

20.515107.57.5151070.51665.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارايهاب وائل حمدى عرابى29440

26.515107.5815.510.577.5175.56نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاربوال ميالد حنا لبيب29441

3525.5141113.524.516115166.57نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاربيتر فرح عزيز سالمه29442

21.515107.59.5171073.51656.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاربيشوى مرزوق فاروق الياس29443

3420.518.598.517.516106.51778.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارتوماس جميل مالك ثابت29444

2515107.5815.51075.51666نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارجرجس شنوده زغلول فام29445

34.5231711.513.52515114.51778نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارجرجس عيد امين حنين29446

2015107.57.51510701666نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارجمعه رجب جمعه احمد29447

362815.513.51427.515.5122.5146.58نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارجوزيف عادل شاروبيم جرجس29448

2819.514.512.513.5261098166.57.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارجوفانى عزت شاكر حنا29449

2015127.51017.51074.5146.58نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارحازم حسين مرزوق حسين29450



28.52013.57.51219.51192.51565.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارحسن مصطفى صادق سالم29451

2815127.5916.51081.51466.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارخالد احمد ذكى ابراهيم29452

236.55.54.54.595491654نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارخالد اشرف رفعت ابوجربيع29453

2015107.57.51510701677.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاررجب احمد حسانين مرسي29454

29.51655صفر154.54336نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاررحيم عبدالدايم محمد ابراهيم29455

363019.515153020135.5176.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاررضا عادل ميخائيل فهيم29456

29.515107.57.5151079.5156.57نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارروبرت عيد كمال عطيه هللا29457

4029.51914.513.52820136.51475نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارروماانى عيد زكى رزق هللا29458

2015107.5815.51070.51476.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاررومانى اشرف مالك حنا29459

402718.513.51427.516.5129.51677نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارزياد شعبان سيد عبدالفتاح29460

31.515149.511.52111.5931777نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارسيد جمعه مخيمر السيد29461

3515.5121412.526.519.5108.51679نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارسيد خميس سيد محمد29462

2015107.57.51512.572.51267نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارشاهين ضاحى عبدالحى عيسى29463

351514.58122013.5981568نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارشعبان عطوه فوزى عبدهللا29464

3015157.57.51511861667.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارشنوده رضا ذكرى وهبه29465

34.52619.51212.524.519123.51777نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارصادق اسامه صادق عريان29466

403020151530201401777.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارطارق سليمان احمد بخيت29467

31171012.511.52413.595.5187.55.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارعبدالرحمن خليل احمد خليل29468

1281044.58.55.5441577.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارعبدالرحمن رمضان محمود محمد29469

25.515107.57.5151075.51677.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارعبدالرحمن سليمان ابوجرابيع محمود29470

21.515107.57.5151071.5146.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارعبدالرحمن شعبان رشدى حسن29471

3928.52015153019.5137186.55.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارعبدالرحمن على عاشور سيد29472

15.554.57.55.5131.539.51275نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارعبدالرحمن عيد جمعه محمد29473

12.51567.55.5131.548117.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارعبدالرحمن محمد محمد عبدالسالم29474

2015108.5917.512.575126.55.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارعبدالفتاح عاشور عبدالفتاح كامل29475

341710.510.51323.513.598.5157.56.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارعبدهللا كرم محمد كامل29476

372920151530191351875.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارعبدالمسيح رزق حبيب جرجس29477

351611.511.511.52315.5101177.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارعبدالمسيح مجدى قدس فهيم29478

138.534481042.5157.54نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارعبدالوهاب محمد عبدالوهاب محمد29479

311363واحد14532.55.58نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارعلى سعد عبدالرحيم حسين29480

14.58.53.54.57.5121048.5105.53.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارعلى عصام على طه29481

18153.546102.549155.53.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارعماد عيد وهيب كنعان29482

38.526.51911.51223.518125.51755نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارعمر محمد حسن على29483

121544.54.594.544.51584نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارعمرو خالد مهدى امين29484

10823.53.573301555نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارعواد كريم حامد محسن29485



3720.51614.51529.5161191466نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارعيد هانى عيد فرج هللا29486

2015107.57.51511.571.5136.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارغانم احمد عبدالرازق محمد29487

32161013.512.5265891575.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارفادى اشرف حنا جرجس29488

33.516101313261095.5166.56.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارفارس عبدالكريم جمعه عبدهللا29489

3724161314.527.519.51241578نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارفارس فوزى جرجس مسعد29490

21.515107.5815.510721677نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارفرج ميالد فرج حسب هللا29491

37221410.58.519161081777نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارفياض حسن صالح حسن29492

20151087.515.51070.51677نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاركارم جمال سيد ابراهيم29493

471366.5واحد171524812نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاركامل محمد كامل احمد29494

47.51567.5صفر16.5153.557.512.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاركرم حسنين عبدالصادق حسن29495

441456.5صفر13.515357.512.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاركريم عالء جمعه عمر29496

39.5167.58واحد1785.5448نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاركريم عواد عيد ناصر29497

231457نصف74.55.55.511غنظاميالناصريه االعداديةبنى مزاركريم محمد احمد عبدالجواد29498

47146.56واحد20.58.54.557.512.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاركريم محمد على طه29499

33.5151113.51326.5161021466نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاركيرلس عادل شحاته عزيز29500

20.5201011.57.5191079.5167.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاركيرلس عزت رشدى مسعود29501

383019.513.513.52716.5131187.55.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاركيرلس لطفى مرزوق حنا29502

342614.514102415113.51786.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاركيرلس مينا منير عريان29503

37.5188.52.5واحد151083.511.5غنظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمحمد جمعه احمد يوسف29504

48117.53واحد10.5151164.510.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمحمد جمعه دياب احمد29505

2015107.59.51710721675نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمحمد جمعه رشدى عبداللطيف29506

28241414.514.52910105157.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمحمد خالد حسن حسن29507

44.5155.54نصف915107310نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمحمد ربيع بدر محمد29508

31.518.516.51011.521.51098186.56نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمحمد رجب حسن محمد29509

40.5115.53نصف15.51077.514.5غنظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمحمد سليمان شاكر محمود29510

40.51874نصف15116.57.514غنظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمحمد عثمان على عثمان29511

3928.52015142919.51362065نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمحمد عزت ربيع طه29512

38.585.53نصف6.515583.511.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمحمد عصام على طه29513

3319151412.526.515.5109166.55.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمحمد فتحى محمود شاكر29514

34.523.517.51413.527.512115187.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمحمد فولى محمد كامل29515

3322191011.521.515.5111166.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمحمود احمد عبدالوهاب شحات29516

33.517.513.59.57.5171091.51865نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمحمود شعبان عبدهللا السيد29517

36.526.518151328161251965.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمحمود عيد حسن احمد29518

2820.516108.518.51093166.55.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمحمود محمد حلمى محمد29519

201513.57.57.5151073.51475.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمصطفى احمد عوض عبدالفتاح29520



20.518.51097.516.51075.5137.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمصطفى سعيد محمد مهنى29521

33.51714911201094.5175.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمصطفى عاشور عبدالحافظ عبدالرازق29522

30.519.515.5109191094.51865نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمصطفى محمد ابراهيم عبدالفضيل29523

201915.58.5816.510811955نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمفدى حبيب يوسف يونان29524

36.5272015142919131.51965نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارموسى ميالد شحاته موسى29525

2018107.57.51510731955نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارميالد اشرف فايق نجيب29526

29.52212.51010.520.512.597206.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمينا باسم سليمان يوسف29527

37.53019.5151530201371766نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمينا عيد نعيم رزق هللا29528

27.520.510127.519.513.5911876نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمينا مجدى عزيز حنا29529

32.52713.5147.521.517.51121875.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارنادر عماد يونان راغب29530

20151087.515.51070.5145.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارنبيل عادل غالى عطيه29531

312613.512.510.52320113.51875.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارهانى اميل سرور تيماثوس29532

2717.51214142815.5100167.56نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاروليد خميس جمعه عبدالعزيز29533

301613107.517.51086.5177.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارياسر فوزى محمد ابراهيم29534

201510.597.516.510721365نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاريعقوب عماد زكى عطيه29535

382817.515142919.51321775نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاريوسف ايمن ابراهيم تادروس29536

352813.514.512.52719122.5176.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاريوسف رضا يوسف فرج هللا29537

30.51512.5117.518.51086.51765نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاريوسف محمود هنداوى علي29538

20.517.510117.518.51076.5167.55نظاميالناصريه االعداديةبنى مزاريونان سعيد عبدهللا ميخائيل29539

262014.58.57.5161086.51665نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزاراسماء محمد حسين سعد29540

3319.517.511.51223.513.51071875نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزاراسماء منتصر ابوالسباع احمد29541

2015.5107.57.5151070.5135.55نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارالشيماء سعيد حلمى حسين29542

3526.5171313.526.512.5117.51987.5نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارامانى محمد محمود محمد29543

2015107.57.5151171166.55نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارحسناء جمعه محمد مهنى29544

21.5151098.517.515.579.5166.55نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارحسناء حسن محسن محمد29545

2619128.57.51611.584.51875نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزاردينا ياسر محمد داخلى29546

322012.511.51122.511.598.51975نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزاررانيا محمود صباح نور الدين29547

49.51362.5واحد11.518105.53.59نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارساره مسعد عبدالكافى محمد29548

36.52518.514.513.52818126188.55.5نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارشرين خلف سيد حسين29549

36.527.519.515142918130.51475نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارشهد فضل عبدهللا حسن29550

9.516107.5411.51.548.586.53نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارشهد محمد شوقى محمد29551

24.517.5107.57.5151077156.55نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارشيماء ممدوح محمد احمد29552

33.517.518.51012.522.517109176.55نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارصابرين خالد صالح داخلى29553

15.5154.583.511.52.549145.55نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارصفيه محمد كريم حلمى29554

392419.514.51529.5171291975نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارفاطمه حمدى سيد داخلى29555



39.525.519.514.51428.519.5132.51676نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارفاطمه خورشيد محمد احمد29556

23.521.5109.57.51710821655نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارماجده سليم احمد حسن29557

2019.5109.5817.51077146.55نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارملك فارس بريقع حسين29558

3515.513.5981713.594.51675نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارنانسى حسن فاروق الجيزاوى29559

3222.51610.51222.517110197.55نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارندا جمعه احمد حسن29560

3625.5161212.524.517119156.55نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارندى جمال على محمد29561

23.517.513991810821875.5نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارنشوى سليم سعيد محمد29562

32191510.511.522141021375نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارنعمه رضى حسن محمد29563

47.51252نصف131947.53.511نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارنوال حماده على احمد29564

2217117.57.51510751565نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارنور حسين ابراهيم محمد29565

3520.514108.518.5151031985نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارنورا احمد مظهر محمد29566

47157.51.5صفر15.517.545.54.510نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارهاجر خورشيد رشاد محمد29567

8162.56.53.5101.538156.53.5نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارهاجر رجب محمد على29568

38.526191514.529.515.5128.52076نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارهبه احمد مظهر محمد29569

22.520107.57.5151077.5197.510نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارهدى سعيد عبدالنبى عبدهللا29570

35.5116.54نصف8153.55.538.5نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزاراحمد جمعه محمد مهنى29571

36251614152918124166.55نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزاراسالم ربيع شعبان عطوه29572

48.5125.53نصف13.518.54.57.5411.5نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارحازم خالد سيد حسين29573

60.51465صفر2020.557.57.515نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزاررضا فرحات ابراهيم السيد29574

2021179.59.51910871475نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارعبدالرحمن السيد عبدهللا محمد29575

2017.51087.515.51073106.55نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارعبدهللا صالح زكى عبدالرازق29576

34.5133.52نصف3.517.52.55.5510.5نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارعلى حماده على احمد29577

31.524169.51322.515.5109.51355نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارعلى رضا على طلبه29578

431563نصف819.52.58.5412.5نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارمحمد احمد شحاته حسين29579

2020108.57.5161076126.55نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارمحمد ايمن مخيمر احمد29580

28.521.5199.513.523161081365نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارمحمد حسن ابراهيم محمد29581

37.51062.5نصف41748.53.512نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارمحمد ربيع على حسن29582

2017.5107.57.5151072.5116.55نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارمحمد شحاته محمد على29583

2015107.57.5151070147.55نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارمحمد صبحى محمد احمد29584

3523191112.523.517117.5167.57نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارمحمد عمر على محمد علي29585

2018.5109.57.5171075.51685نظامياوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارهشام سلمان احمد حسن29586

201610107.517.51073.5176.55نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارابتسام احمد معيش محسن29587

3621.51610132316112.5137.55نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارامنيه شحاته عبدهللا ناصر29588

37281813.513.52718.5128.5197.56نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاراميره عوده راضى نصير29589

2015108.57.5161071196.55نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارانجى راضى عياد سالم29590



2016.51087.515.51072157.55نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارانغام خالد سليمان محمود29591

481254واحد17.5152.57.54.512نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاراولفت طارق صقر دياب29592

24.521.510107.517.51083.5207.55.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارايات هالل فتحى شحاته29593

2015107.57.5151070157.55نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاربسمه مسلم مبارك سالمه29594

25.5171488161284.51885نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارتيسير ياسر محمد دياب29595

22151087.515.51072.51875نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارجهاد ابراهيم محمد كريم29596

2018108.57.51610741775نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارحنان احمد سالم معيش29597

2618108.57.51610801585نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارخلود عوده عواد عيد29598

44136.52صفر14.515.53.56.5410.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارخلود لويفى سليم سليمان29599

23.5211097.516.510811786.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارداليا مصطفى شحاته صابر29600

44.5157.55واحد1515562.58.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاردحاب احمد صبيح سميح29601

20181010.57.5181076157.56نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاردعاء سعيد محمد كامل29602

48.5856واحد1317.53.585.513.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاردعاء محمد غانم عيسي29603

29.5181098.517.51085185.55.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاردعاء ناصر محروس اسماعيل29604

38292013.51427.519133.5196.57.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاردعاء نمر محمد محمد29605

2016107.57.51510711065.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاردنيا فريج سليم سلمان29606

41.51165نصف9.5153.57.55.513نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاردينا عبدهللا فايز عيد29607

34.525.5141411.525.514113.5176.57.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاررجاء راضى محمد عبدالدايم29608

321514.587.515.510871255نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارزينب فريج ضويحى نويجع29609

2816117.57.5151080106.56.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارزينب محمد منصور محمد29610

2615107.57.5151076195.55نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارساره محمد عيد منصور29611

322112.510.51222.5121001767.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارسحر محمد عوده معيش29612

2115107.57.5151071165.55نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارسماح الفى دخل هللا عوده29613

20191087.515.51074.5165.59نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارشروق سالم ابراهيم سالم29614

38.529201514.529.519.5136.519710نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارشهد سالم سليمان دياب29615

251811.5108.518.510831466نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارشيماء جالل دخيل هللا عوده29616

311810.587.515.510851676نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارصابرين نمر محمد محمود29617

37.5291914.513.52819132.51979نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارعايده عيد عتيق عيد29618

35.519108.57.5161090.51886نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارعلياء عواد محمد عواد29619

2015.5107.57.5151070.5106.55.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارغاده رضا فايز عيد29620

30.5181099181086.51585نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارفاطمه محمد على محمد29621

28.5181087.515.510821385نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارفاطمه محمد على مصطفى29622

39.5764نصف11.515.51.573.510.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارفاطمه محمد عواد محمد29623

24.5151010.5818.51078186.56.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارمريم طه على مصطفي29624

39.51453نصف11154729نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارمنار خالد عيد عبدهللا29625



47.51665واحد181546.539.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارندا حماد عايد سليمان29626

42.5185.55صفر141537.5310.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارنسمه عياد شحاته عبدالغنى29627

3015.51087.515.51081186.55نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارنورا سالم محمد سليمان29628

31.518.513.597.516.510.590.51766نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارنورا نادى رجب اسماعيل29629

2315.51010.5818.51077135.55نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارنورهان محمد عيد محمد29630

30.51910.5117.518.51088.51866نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارهاجر احمد محمد سويلم29631

25.519101411.525.510901266نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارهاجر اسلمان فرج سالم29632

2416.510.5107.517.51078.51675.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارهاجر ياسر محمد مصطفى29633

291714.59.58.5181088.51775.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارهاله محمد عوده ناصر29634

32.5171511.5920.510951776.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارهبه صالح ابراهيم حمدان29635

201510.587.515.510711775.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاروفاء عوده محمد محمود29636

33.5165.55نصف4152.583.511.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاروالء احمد صبيح احمد29637

3117109.57.5171085187.56.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارياسمين ناصر محمد سالم29638

11.515.55.56.54.5111.5451.575.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارابراهيم خليفه عواد خليفه29639

20151010.58.51910741776نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاراحمد اسماعيل محروس اسماعيل29640

47.5166.54واحد11.51569514نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاراحمد بدوى صالح عرابى29641

21.515.5108.57.5161073197.55.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاراحمد حسن صالح محمد29642

42177.54نصف10155.58311نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاراحمد حماده بلعاط احمد29643

2117.5108.57.5161074.51675نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاراحمد صالح عوده سالمه29644

28.5181197.516.510841676.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاراحمد عيد كمال امين29645

271511.58.57.5161483.5157.55نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاراحمد منصور محمد على29646

34.5231914.51428.519.5124.51776نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاراسالم شعبان صالح عرابى29647

2215.510107.517.510751677نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاراسالم صبيح عيد محمد29648

2017.51097.516.510741577نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاراسلمان محمد منجى محمد29649

27.518.51587.515.51086.51575نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاربندر عيد على محمد29650

2015107.57.5151070147.55نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارجمعه محمد سالمه عواد29651

101568.57.5161.548.51775نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارخالد شحاته احمد عيد29652

2016.5157.57.5151076.5126.55نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارخالد عيد حسين محمد29653

151063.59.5236.51665غنظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارخالد نويجع سالمه عواد29654

461673.5واحد141510426نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارراغب احمد سالم معيش29655

2015107.57.51510701585نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارربيع كريم سالم سعيد29656

301916.57.57.5151090.51585نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاررضا محمد سالمه محمد29657

23.5171512.51224.51494127.55.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارسراج سعيد مسعد ذكي29658

30.51717991818100.5167.55.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارسليم على فرج سعد29659

2015137.57.51510731266نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارسيف سعد محمد كامل29660



6.516127.5411.5349965.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارشعبان فتحى على ابراهيم29661

38166.55واحد5.515.566.53.510نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارطارق بلعاط سميح احمد29662

39.5165.52.5واحد415106.539.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارطارق محمد عوده سالمه29663

2016157.57.5151076115.55نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارطالل محمد سالم رويعى29664

251514.57.57.5151079.51665نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارطه احمد عيد عبدهللا29665

221513.57.57.5151075.51675نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارعاطف احمد نمر عيد29666

2015.5157.57.5151075.51685نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارعبدالرازق محمد حماد عواد29667

201513.57.57.5151073.51665نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارعبدالرحمن احمد عايد محمد29668

2018.5157.57.5151078.51375نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارعبدالرحمن ربيع فولى صادق29669

2015127.57.51510721375نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارعبدالرحمن عابد عامر منجي29670

29.516.5127.57.51517901775.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارعبدالرحمن عايد حسن عيد29671

34.521181011.521.519114177.56.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارعبدالرحمن عوده محمد محمود29672

24.518117.57.5151381.51875.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارعبدالرحيم محمد عواد مسلم29673

2918.514.597.516.51391.5187.55.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارعبدالعظيم محمد عوده مسلم29674

2015107.57.51511.571.5167.55.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارعبدهللا عواد سليمان سالم29675

2015107.57.51510701155نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارعبدهللا فايز عبدهللا محمد29676

97.516.51055.5156.55.5غ1415نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارعبدهللا ناصر محمد منجي29677

311713.510.51121.518101176.58نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارعرفات حسن فرغلى حسن29678

21.5161087.515.51073165.55نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارعالء حماده عيد محمد29679

2015107.57.51511.571.51565نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارعمر عاشور محمد عيد29680

20171497.516.513.581136.56نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارعوده سالم عواد سالم29681

241512.59.57.51715.5841876نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارعيد محمد اسلمان راضى29682

2918.511107.517.515.591.51665نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارعيسى عبدهللا غانم عيسى29683

22181387.515.513.582166.56نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارفهد فريج ابراهيم عوده29684

22.51611.57.57.51510751965نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارفيصل عوده بلعاط احمد29685

231613107.517.51685.51965.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاركامل خالد محمد ابراهيم29686

21.515107.57.5151071.51666نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارمؤمن شحاته محمد عواد29687

2718.514.51311.524.513.598195.56نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارمحمد جمعه عياد سالم29688

2015.5138.57.51610.5751655نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارمحمد سعد عواد خليفه29689

20151087.515.51070.51465.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارمحمد شحاته على محمد29690

2015.515.58.57.51610771655نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارمحمد عيد عوده سليمان29691

2015107.57.5151070203.55نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارمحمد فايز عبدهللا معيش29692

34.521.515.598.517.5151042066.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارمحمود عيسى غانم عيسى29693

91535.53.593.539.51765نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارمحمود محمد على ابراهيم29694

1016.53.563.59.52.542165.55نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارمحمود محمد مهنى عطيه29695



1015374.511.5342.51755نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارمسلم عيد محمد صابر29696

38.5155.56.5واحد8154.56.53.510نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارنويجع اسلمان سالم عواد29697

2016.5117.57.5151072.51967.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارهانى اسلمان عبدهللا معيش29698

201711.58.57.5161074.51967نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارهيثم سالم محمد احمد29699

5155.58.53.5122.5401275نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاروليد عيد سليمان محمود29700

10.5755.549.54.536.5127.53.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزارياسر الفى عوده سالم29701

2515157.57.5151080125.55نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاريحيى اسلمان شحاته محمد29702

2015147.57.5151074165.55نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاريوسف سالم محمد خالد29703

27.515167.57.51512.5861556.5نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاريوسف محمد حماد محمد29704

21.515128.57.5161377.51355نظاميفصول حماضه االعداديهبنى مزاريوسف وليد محمد كريم29705

2515168.5917.512.586195.55.5نظاميابو جلبان للتعليم االساسيبنى مزاراناسيمون مالك تادرس بشاى29706

39272014.51529.520135.5197.57نظاميابو جلبان للتعليم االساسيبنى مزارجوى عوض صليب عبدالمسيح29707

35151713.51427.514108.51976.5نظاميابو جلبان للتعليم االساسيبنى مزارسوسنه سعيد نادى يوسف29708

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميابو جلبان للتعليم االساسيبنى مزارماجده فوزى شاكر موسى29709

24.515137.511.5191081.51855نظاميابو جلبان للتعليم االساسيبنى مزارمارتينا سعيد ابراهيم فريد29710

37.526.51714.514.52917.5127.5187.55.5نظاميابو جلبان للتعليم االساسيبنى مزارهايدى كامل ابراهيم كمال29711

2019141110.521.51084.51875نظاميابو جلبان للتعليم االساسيبنى مزاراكرم عياد خميس عياد29712

2916.51912132517.51071775نظاميابو جلبان للتعليم االساسيبنى مزاررفعت اشرف رفعت رزيق29713

3320.52014152920122.5186.55نظاميابو جلبان للتعليم االساسيبنى مزارروبير ميالد ابراهيم صادق29714

20151710.51020.51082.5156.55نظاميابو جلبان للتعليم االساسيبنى مزارشحاته يونان مرقص بطرس29715

24.5151912142615.5100157.55نظاميابو جلبان للتعليم االساسيبنى مزارعزت عماد نادى يوسف29716

9.54117.529.510441465نظاميابو جلبان للتعليم االساسيبنى مزارمجدى عطا سعيد عطيه29717

27.515201211.523.515101185.55نظاميابو جلبان للتعليم االساسيبنى مزارمجدى يحى نجيب خليل29718

26151811102114941775.5نظاميابو جلبان للتعليم االساسيبنى مزارمالك رافت مالك كامل29719

3825.5201414.528.519.5131.51786.5نظاميابو جلبان للتعليم االساسيبنى مزاروديع عونى شحاته عوض29720

2015117.57.51510711075نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارحسنيه عمر راشد عيد29721

2015127.57.51514.576.5166.55نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزاررابعه احمد سالمه امبارك29722

152.5114.53.582.5391665نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزاررباب فالح عويضه حسين29723

8345382251252.5نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزاررحمه سويلم نمر عليان29724

30.5151487.515.51590197.55نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارمريم محمد نمر عليان29725

2215187.57.5151080146.55نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارمياده محمود ابراهيم محمد29726

2015107.57.51512721175نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزاروالء صالح فريج صالح29727

2015117.57.51510711365نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارابراهيم على فرج سويلم29728

7.53104.548.510391453.5نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارابراهيم عواد سليم عواد29729

2015127.57.51513751565نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزاراحمد امبارك ابراهيم فرج29730



8.52642.56.52.525.51353نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزاراسلمان سالمه عيد سالمه29731

2015107.57.51511711475نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزاربشار راشد سليمان سالم29732

2015117.57.51510711455نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزاربشار سالمه عواد خليفه29733

3115159.56.51611.588.51675نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارجمال عواد جمعه سليمان29734

2015107.57.51510.570.51055نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارحاتم سليم سليم عواد29735

168.510437546.51152نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارحسن صالح حسن علي29736

2015107.57.51510701165نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارحماد عوده سعد سالمه29737

3253.57.5111031152.53.5نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارخالد مسلم عيد موسى29738

106107.52.51012.548.51155نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزاررفيع صالح عايد حميد29739

2015137.57.51512.575.51665نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارسالمه سالم كامل اسلمان29740

2015157.57.51512.577.51755نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارطالل محمد محيسن خميس29741

44.567.57.5151039.51353نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارعاشور سليم حمدان ناصر29742

8.5564.52.575.5321252نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارعامر حسين فايز فراج29743

113.542.546.51035125.55نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارعبدالرحمن شحاته سالم سالم29744

20.515127.57.5151274.5165.55نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارعبدهللا عيد رشيد فرج29745

20.515157.57.5151277.5145.55نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارعرفات عامر خليل عواد29746

2817.51511.59.52115.5971765نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارعيد فريج عيد مسلم29747

2015107.57.5151171115.55نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارفالح سليم سليم عواد29748

2015107.57.51510701465نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزاركريم صالح سليمان سالم29749

7.53.547.52.5102271352.5نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارمحمد سالمه عيد سالمه29750

2015127.57.51510721565نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارمحمد شحاته ابراهيم خليفه29751

2015137.57.5151073147.55نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارمحمد عبدالموجود فهمى صالح29752

5.532975.52نصف9.5655نظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارهالل سالم سليم عليان29753

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميفصول نجع العرب االعداديهبنى مزاروليد سليمان عمير سليمان29754

39272015153019.5135.51888نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارابرار بدرى محمد خالد29755

24.51515107.517.510821786نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحالم على عبدالمحسن تهامي29756

13.53.5107.52.5103.540.51485نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراروه حماده فوزى عبدالحميد29757

2015107.57.51510701585نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراسراء بدرى عبدالعظيم كامل29758

39.527.52014.51529.520136.51989نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراسراء خالد محمود عبدالحميد29759

3715177.57.51510941887.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراسراء رجب شحاته الراوي29760

3620.51613.514.52818118.52088نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراسراء منازع محمد على29761

30151397.516.512.5871987نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراسماء احمد صادق ابراهيم29762

4.51.54325217885نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراسماء شعيب محمود محمد29763

36.527.5181514.529.520131.51989نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراسماء طه عبدالوهاب احمد29764

3115107.57.51510811986.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراسماء فتحى سيد عبداللطيف29765



3420.5158.57.5161297.51986.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراسماء محمد كريم ابراهيم29766

38272013.51326.516127.51987.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراالء حماده ربيع سعد29767

39291813.514.528191331988نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارالهام محمد رشدى عبدالحافظ29768

38.5232015153019.51311988.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارامانى جمال على قطب29769

35.516.514117.518.51599.51988.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارامانى سيد محمد صادق29770

30151210.5919.512.5891888نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارامل جرجس عطيه جرجس29771

35.528161213.525.5171221989.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارامل عبدالمنعم ابراهيم عبدالعليم29772

2015107.57.51510701485.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارامنيه محمد محمود علي29773

20.515117.57.5151071.51957.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراميره جمعه فتحى عبدالعظيم29774

35.5152012142616.51131988نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراميره حسن احمد عبدالحميد29775

39152015132819.5121.51987نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراميره عاشور محمد صادق29776

2015107.57.51510701775نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارامينه ابوزيد عبدالعزيز احمد29777

9567.52.5102321482نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارامينه مغربى كامل تهامي29778

3829.5181514.529.5201351987نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارانتصار محمد عبدالحكيم خيري29779

183107.57.5153491285نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارايمان ايمن رزق فرج29780

16.57.5107.53.5112.547.51473نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارايمان على سعيد محمد29781

33151211.5920.51494.51875نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارايمان محمد انور عبدالرحيم29782

11554.54.592.532.51963.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارايمان محمد رشاد محمد29783

40302015153019.5139.51977.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارايه احمد حسن عبدالرحيم29784

16.5510437341.51662نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارايه احمد خيرى محمد29785

24.5151010.57.5181077.51685نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارايه انور محمود اسماعيل29786

2515107.57.51510751575نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارايه خالد صبحى عبدالعظيم29787

321511117.518.51086.51685نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارايه محمود شحاته محمد29788

214105.538.5245.51883.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاربدريه اشرف حسن محمود29789

372217151530181242075.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاربسمله جمال سنوسى طلب29790

37.520.51915153019.5126.52076نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاربسمله حماده نادى علي29791

36201213122516.5109.51985نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاربسمله رضا حسين علي29792

38.5151211.511.52316104.51985نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاربسمه عالء محمد حسن29793

37.5261915142919.51311986نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاربسنت على عبدالحميد احمد29794

5.55104.537.52.530.51583.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارتيسير ربيع احمد كامل29795

2015107.57.51510701585نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارجمالت حمدى مظهر محمد29796

33.519.5161312.525.518112.51885نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارجيهان ربيع نادى علي29797

35.520.514151025171121785نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارجيهان محمد احمد محمد29798

31.515139.57.5171086.51685نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحبيبه سيد شحاته احمد29799

38282014.513.528191331985نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحبيبه سيمح رشيد سميح29800



3926.51413.51326.5161221875نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحبيبه محمد فتحى محمد29801

3821.514.514102411.5109.51975نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحسناء حسن كامل ضيف هللا29802

4025.519.513.514.52819.5132.5207.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحمديه محمد زكى حسين29803

3596.53واحد1344.557.512.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحنان احمد محمد علي29804

30151087.515.51080.51575نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحنان على ابوبكر عبدالحميد29805

3715.5109.57.5171089.51975.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحنان كامل محمد كامل29806

39282014.51428.520135.5198.56نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحنين محمد محمود عبدالحميد29807

3826201213.525.518.51282087نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارخلود خالد بكر فرج29808

3416.51511132413102.51575نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارخلود ربيع سيد عبدالحي29809

2215107.57.51510721585نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارداليا حسن حسين سنوسي29810

2015107.57.51510701185نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارداليا حنفى صالح صابر29811

2615107.57.51510761885نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارداليا رجب حسن غالب29812

20151097.516.51071.51075نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارداليا رجب عواد مرزوق29813

3521.5138.59.5181097.51985نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاردعاء ابوزيد سنوسى ابوزيد29814

362417121123161161485نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاردعاء احمد محمد امين29815

3324.51411112210103.51885نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاردعاء اشرف عبدالوهاب احمد29816

36241210.57.518101001965نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاردعاء ايمن محمد مفتاح29817

31137.55واحد145.5442.56.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاردعاء رمضان عبدالعال ابراهيم29818

29.51255نصف1363437نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاردعاء عامر عمر احمد29819

21115.53.5صفر8423.53.57نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاردعاء نجيب محمد محمد29820

38171513122514109175.56نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاردميانه يوسف يس شاكر29821

115.533.54.581.52977.53نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاردنيا رجب صالح محمد29822

3317.510107.517.513911785نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاردينا عبدالحميد احمد عبدالحميد29823

36.5146.55.5واحد16934.537.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاررحاب احمد محمد طلب29824

3287.53.5واحد164.543.536.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاررحاب على عبدالحميد علي29825

3818.5121111.522.514.5105.5196.55.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاررحمه احمد سيد احمد29826

18757.5411.51.543136.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاررحمه اشرف كامل عيسى29827

20151088161071166.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاررحمه ربيع احمد محمود29828

113342.56.51.525673.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاررحمه رمضان احمد عبدالرؤف29829

155104371.538.51365نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاررحمه عالء ابوصباح عبدالعظيم29830

20151087.515.51070.5147.56.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاررحمه فرج محمد عبدالعزيز29831

361075واحد12744.57.512نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاررحمه محمد سيد احمد29832

39301715153020136178.57.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاررحمه محمد يوسف ابراهيم29833

2215108.59.5181075116.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاررحمه محمود عمر فرج29834

322217141529201202085.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاررضوه رجب عبدالهادى عبدالرازق29835



40262014.51428.519.51342086.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاررنا ربيع ابراهيم احمد29836

87.557.57.5153.539186.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارروان رضا سيد كامل29837

2515107.57.51510751765نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارروضه سرحان محمد محمود29838

36171211112216.5103.5207.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارروضه عاشور ابوبكر جاد29839

36251713.51326.517121.52075نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارروفيده خالد طلبه عبدالرحيم29840

3621.5171111.522.519.5116.51985نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاررويده اشرف عواد راضي29841

3926.51612.51426.519.5127.5197.58نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارريموندا رضا ميخائيل ميخائيل29842

39.5137.55واحد166484.512.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارريموندا يوسف كمال حنا29843

3615107.57.5151086167.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارزينب جمال على محمد29844

40156.52واحد156.5557.512.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارزينب خالد صبحى فالح29845

17767.53.511243186.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارزينب ربيع احمد محمد29846

31151087.515.51081.51975نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارزينب ربيع عيسى عيسى29847

3615.51012122416101.51887.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارزينب عبدالناصر محمود محمود29848

32.51561.5واحد113557.512.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارساره احمد حسن احمد29849

3215151313.526.515103.51685نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارساره عزت عزيز توفيق29850

33151310.512.52315.599.51785.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارسلسبيل حماده حلمى عبدالحميد29851

2915109.58.51812.584.5197.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارسماح مختار حامد محمد29852

3922.51814.513.52819126.51875نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارسمر محمد حسن ابراهيم29853

3725.5111413.527.512.5113.5197.56نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارسمر محمود عمر علي29854

37151011.511.52318.5103.5197.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارسهام عاطف قطب حسن29855

36201514142818.5117.5157.55.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارسهيله احمد سليمان كامل29856

341910121224141011586نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارسهيله رضا محمد علي29857

34.5171510112114.51021885نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارسهيله محمد عثمان خالد29858

91545.538.52.5391175نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارشربات ماهر منسى كامل29859

18.57.555.57.5134481186نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارشهد جمال حسنى عبدموسى29860

2015109.57.51714.576.51665نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارشهد خالد سعيد عبدالحميد29861

352519151328191261787.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارشهد عماد حمدى محمود29862

31.51510107.517.510.584.51785.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارشيرين كرم خيرى محمد29863

3829.5171513.528.519.5132.5198.55.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارشيماء جمال سعد علي29864

21.515107.5815.510721876نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارشيماء حسن محمد ابراهيم29865

15.53.565492361865نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارشيماء خالد طلبه طلبه29866

322519.514.51529.5201261789نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارشيماء محمد صبحى فضل29867

342317119.520.514108.5177.57نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارشيماء محمد عاشور محمد29868

5.5253.54.583.524157.57نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارصباح احمد محمد عبداللطيف29869

124.5444.58.5231175.56.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارصباح محروس احمد محمود29870



114.565.53.59333.5167.56.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارصباح محمد خليفه فضل29871

10234371.523.51276.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارصفاء سيد كامل محمد29872

16.57.557.53.511242137.56.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعزه محمود سيد محمد29873

31.515127.57.5151083.51986.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعلياء خلف على محمد29874

34.5251911.51223.518.5120.51987نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعلياء عمر على محمد29875

36.523.5201313.526.519125.52087.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعلياء كامل شحاته محمد29876

16.5577.57.515245.5157.56.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارغاده احمد عبدالسالم خالد29877

37.5271512.51426.516.5122.5157.58.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارفاتن رضا بشرى حنا29878

2015108101810731786.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارفاطمه اشرف محمد علي29879

371519.514.51529.518.5119.51887.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارفاطمه رمضان محمد عبدالرحمن29880

3627.51513.514.52816122.518810نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارفاطمه سيد كامل زكي29881

2015101010201075177.56.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارفاطمه شريف محمد محمود29882

33.5171411112214100.5175.56نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارفاطمه محمد بكر فرج29883

23.515107.57.5151073.5187.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارفاطمه محمد صالح صابر29884

2015107.5916.51071.51985نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارفاطمه محمود محمد السيد29885

34.5231813.512.52618119.5168.56.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاركاترين ناجى صبحى روماني29886

28.5231511.51324.513.5104.51785نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاركارولين عزت يونان حنا29887

103.555.549.53311885نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاركترينا سمعان اسكندر يوسف29888

35151813.512.52619.5113.51855نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاركريمه شريف فولى احمد29889

3822.5199.514.52417120.51885.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارالرا وحيد جرجس واقيم29890

3826.51714.514.52916.51271887.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارلمياء احمد عطا محمد29891

25.515107.57.5151075.51685نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارماريا عزت يوسف جرجس29892

27.51512108.518.513861785نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمارينا رضا وديع اسكندر29893

36.520131310.523.5101031986.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمروه احمد صدقى مهنى29894

32.525.51311.51223.516110.51987نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمروه حسن على حسن29895

7.54.533.54.582.525.51285نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمروه خلف محمود مهنى29896

177.5674111.5431186نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمروه عاطف حسن ابراهيم29897

38.52719.515153020135197.58.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمروه كامل صبحى ابراهيم29898

119.564.57.512240.5127.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمروه ماضى عوده ماضي29899

31.516.5131313.526.518.5106197.57نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمروه محمد احمد محمد29900

37241811112216.5117.51785نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمروه محمود خيرى محمد29901

34.515121213.525.5181051675نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمروه محمود راضى محمد29902

22.515108.5917.510751655نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمريم اشرف عيد فانوس29903

33.51511139221091.51775نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمريم صباح طويس محمود29904

39.5301915153018.51371775.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمريم طارق محمد حسين29905



40272014.514.529191351979.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمريم عايد يس حنا29906

40302014.51529.520139.51869.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمريم عبدالغنى عبدالعزيز عبدالغني29907

34.517.5101110.521.516.51001866نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمريم عالء صالح محمد29908

2515107.57.51510751775نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمريم عياد حنا غالي29909

34.51513107.517.510901965نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمريم لويس عزيز معوض29910

38171310.511.52214.5104.51965نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمريم مجدى صبحى حبيب29911

391513131326191121975نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمريم محمد احمد محمد29912

28.515107.57.5151078.51865نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمريم محمد عبدالسميع محمد29913

3924.51913.514.52819129.51955نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمريم محمود محمد سيد29914

نصف35125واحد11.54.537.57.515نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمريم مالك ناجى سمسوم29915

واحد9.53.527.53.5114.530.5167نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمريم ميخائيل سيد مجلي29916

22.515108.57.5161073.51775نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمريم نشأت عزيز فخري29917

37.518.512131225171101975نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمريم نصيف وهيب وهبه29918

126.567.54.5122.5391773نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارملك تهامى راضى عبدالشافي29919

22.515107.57.5151072.51875نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارملك حماده رجب محمد29920

3615161012.522.517.51071975نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارملك محمود عبدالكافى عبدالغني29921

37171311.51223.514.51051875نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمنار اشرف محمد خالد29922

32.5151098.517.510851875نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمنصوره على سعد لملوم29923

32.5151087.515.510831665نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمنه ثابت محمد حسن29924

104.557.57.5152.5371863نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمنه حماده محمد سيد29925

3826.5121311.524.517.5118.51975نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمنه عالء مصطفى اسماعيل29926

3722.5201514.529.517.5126.51975نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمنه على محمد مرسي29927

22.515108.57.5161073.51675.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمهرائيل عماد رزق فرج29928

32.515107.5815.510831565نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمهرائيل فخرى سمير فخري29929

138387.515.5342.51463.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمى ابراهيم حسن زايد29930

37281612.57.52018.5119.51965نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمى جمال راضى محمد29931

35.5201912.513.52618.51191776نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمى مجدى ابوالليل عبداللطيف29932

2415107.57.51510741975نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمياده محمود محمد كامل29933

4027.5201514.529.519.5136.51988.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارميار محمد احمد محمد29934

35.5261914.512.52718.51261878.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارناديه احمد محمود حسن29935

3525131413.527.518.51191979.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارنانسى عماد حنا حبيب29936

2015.5107.57.5151070.51755نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارنجالء عادل السيد محمد29937

34.516111012221699.51775نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارندى احمد حسن غالب29938

26.5151187.515.510781875نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارندى حجازى عبدهللا عبدالباسط29939

36291211.514.52619.5122.51776نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارندى حسين ربيع سنوسي29940



29.5161412.59.5221697.51775نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارندى سالمه محمد محمود29941

291510117.518.51082.51965نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارندى محمود محمد لملوم29942

23.5151097.516.510751855نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارنهال حماده جمال محمد29943

3115107.57.51510811765نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارنوال ابراهيم محمد ابراهيم29944

4030201515302014019710نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارنورهان ابراهيم محمد ابراهيم29945

32.5151211.511.52318100.51876.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارنورهان ابراهيم وهبه بطرس29946

3115107.57.51510811765نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارنورهان احمد محمود خالد29947

104.554.54.591.5301753نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارنورهان سليم راجح محمود29948

451851.5واحد20767.53.511نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارنورهان عبدهللا محمد كامل29949

36.521.510111021161051565نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارنورهان عبدالناصر كامل محمد29950

25.5151087.515.510761775نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارنورهان كامل على محمد29951

2315109.57.51710751775نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارنورهان مصطفى عامر قاسم29952

37261514.51428.517.51241885نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارنيره صبحى محمد محمد29953

188.5687.515.51.549.51971.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارهاجر احمد معتصم محمد29954

35261514.513.52818.5122.51895نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارهاجر فايز زغلول عبدالغني29955

43.524.57.5121.5231652.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارهايدى حماده ابراهيم فضل29956

32151010.57.5181085167.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارهايدى هانى السيد خالد29957

8237.5411.51.5261552نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارهبه محمد حسن محمد29958

3021101314.527.516104.5187.56نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارهبه محمود اسماعيل حمزه29959

38231212132514.5112.51975نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارهدى خالد شعبان محمد29960

188.557.57.5152.549196.52.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارهدير ربيع محمد شحاته29961

3516.510810181190.5145.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارهدير رمضان دياب محمد29962

31175.52.5واحد87.537.5411.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارهناء محمد كامل محمد29963

20151087.515.51070.5187.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارهند بهاء محمد عبدالغني29964

14547.5512.52.538186.52نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاروالء سيد عبدالرحمن عبدالغني29965

23151013.51225.51083.51875نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارياسمين احمد جمال محمد29966

199.577.54.5121.5491372.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارياسمين جمال فاروق محمد29967

3729.51514142814123.51885نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارياسمين محمد حسن ابراهيم29968

36211713142719120187.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاريوستينا حنا عطيه حنا29969

واحد16.5105صفر353.58.5واحد4نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارابانوب نادى شحاته فرج29970

3318.51010.58.5191090.5167.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارابرام مينا ابادير جرجس29971

131537.5512.53.5471672نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارابراهيم عمران ابوغنيمه بيومي29972

2427.53.5111.520.51351.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارابراهيم محمد ابراهيم شلقامي29973

108.525492.532155.53نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارابوبكر حلمى ابوبكر مرعي29974

20151087.515.51070.51875نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد جمال راجح محمود29975



37281514142819.5127.51875نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد خالد احمد عبدالحليم29976

11947.53.51110451752نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد خالد زكى محمد29977

117582.510.55.5391863نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد خالد طلبه طلبه29978

2215107.57.51510721565نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد رجب حسين كامل29979

35171014112514.5101.51675نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد سعيد احمد سعيد29980

3422.51214142818.5115187.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد سيد صبحى سيد29981

22747.53.5112.546.51772نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد سيد عبدالعظيم عبدالحكيم29982

20151087.515.51070.51765نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد شريف فولى احمد29983

18185.52.5صفر63.533.525.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد صفوت حمدى احمد29984

232211107.517.511.585176.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد عاشور محمود عبدالرحمن29985

2015107.57.51510701455نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد عالء محمد حسن محمد29986

2015107.57.5151070177.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد عماد صبحى محمد29987

352411117.518.516.5105177.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد فتحى سرحان صادق29988

38281915153018.5133.5188.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد قطب صدقى محمد29989

20151296151476157.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد لطفى طلبه طلبه29990

2015107.57.5151171157.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد محمد احمد خلف29991

2015107.57.5151070156.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد محمد احمد عبدالغني29992

3320.51913.51023.516.5112.51485نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد محمد خورشيد عبدالحميد29993

99.533.558.52.532.5165.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد محمد عبدالحميد علي29994

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد محمد عيد محمد29995

2215127.58.5161176157.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد محمود جابر احمد29996

151642.5واحد347واحد42نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد محمود جابر عبدهللا29997

2115108.51119.51075.51875نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد مصطفى زغلول عبدالغتي29998

2315109.57.51710751675نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد مصطفى سيد محمود29999

28151012112316.592.51685نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد نادى احمد اسماعيل30000

29.515107.57.5151079.5176.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد هانى محمد عبدالحميد30001

9.5562نصف2واحدواحدنصفواحد5.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراسالم احمد محمود عدلي30002

23862.5صفر6743.52.56نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراسالم حماده فضل محمود30003

صفر8105صفرواحدصفرواحد2واحد4نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراشرف صبحى مالك ضيف30004

165.5585.513.51.541.51773نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراشرف ناجى جرجس نقوال30005

123684.512.51.535863نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارالحسينى شعبان نصر راضي30006

3822.5201314.527.5141221775نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارانس ابراهيم حسنى بسيونى30007

51.5واحد16واحد2.51.54واحد73نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارانس كريم نصر راضي30008

421073واحد14957.55.513نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارانطونيوس لويس قلينى يواقيم30009

22151097.516.51073.51175نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارانطونيوس هانى ابوغنيمه ناشد30010



2215107.57.51510721085نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارايمن عادل اسحق حنين30011

2015107.57.51510701575نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارباسم عاطف عبدالحميد محمد30012

33.5972.5صفر16.56.524.548.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاربشار عبدهللا حسن عوده30013

37.51053واحد136485.513.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارجرجس ميالد جرجس زكي30014

14.51072.5واحد24.526.5صفر5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارجرجس يوسف كمال حنا30015

41.51152نصف91567.53.511نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارجمال خالد سليمان علي30016

52صفر7صفرواحدصفرواحدواحدواحد4نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارجمال درويش شحاته سليمان30017

39292014.51529.520137.51865نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارجورج جرجس بدرى موسى30018

208.567.53.511348.51675نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارجوزيف فوزى يونان ضيف30019

24.5755.5واحد94.54336نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحاتم محمد محمد عبدالعظيم30020

27151011.57.51910811385.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحازم ربيع محروس مرسي30021

36181814.514.529181191888نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحازم ربيع محمود شحاته30022

34.51462.5صفر14647.5310.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحازم سيد ابراهيم لملوم30023

93.547.5411.51.529.51163.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحازم صباح سعيد محمد30024

22.51153نصف44.52.57واحد10نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحازم طارق البدرى عبدالحميد30025

241553.5واحد37.5512.5نصف7نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحازم عزت عبدالوهاب السيد30026

8.54.527.5411.51036.51273نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحازم محمد قطب محمد30027

3619.5181413.527.517.5118.51785نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحازم محمد محمود علي30028

2015127.58.51612751775نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحسام حسن احمد محمد30029

361263.5نصف133.577.54.512نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحسام حسن حلمى فرجاني30030

2215107.57.51510721185نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحسام محمد زغلول عبدالغني30031

2015127.5916.51073.51685نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحسام محمود على احمد30032

34151812921141021985نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحسام مصطفى بكر فرج30033

24.5853.5واحد7347.529.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحسن محمد سيد علي30034

30.5865نصف10557.52.510نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحسين محمد على عبدالمقصود30035

22652صفر37.52.510صفر9نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحماده هالل احمد حسن30036

24.5265.5صفر9247.529.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارحيدر احمد حيدر احمد30037

3826201514.529.517.51311886.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارخالد حمدى سالمه حسن30038

341145صفر112107.53.511نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارخالد ربيع ابراهيم احمد30039

186107.54.5123.549.5983نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارخالد محمد سيد زكي30040

291153واحد11437.52.510نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاررامى عادل يوسف يسي30041

484124.532.51153واحد11نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاررزق ايمن جرجس فهيم30042

382618141428191291777.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاررشدى محمود رشدى عبدالحميد30043

غ5صفر7.51034.5غ47.5غ13نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاررفعت اشرف عبدالمنعم يوسف30044

37211714.514.529181221776.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاررومانى صبرى بنيامين يعقوب30045



20151087.515.51070.5975نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارزياد محمد عيد محمود30046

45.51265واحد111567.5512.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارسلطان احمد كامل سلطان30047

صفرواحد93صفر4واحد3واحدصفر4نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارسيد عمر مصطفى محمد30048

13747.5411.5237.51352.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارسيد محمود عثمان عبدالحكيم30049

2015107.57.51510701575نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارسيف محمد فضل فضل30050

28151211.511.52312.590.51865نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارشريف اشرف محمد صادق30051

94531.54.5224.5563نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارشعبان محمد محمد مرعي30052

2815128.57.51610811455نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارشهاب احمد خلف ابوبكر30053

9.55.5452.57.54.5311253نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارصادق سمير محمود محمد30054

9.56.544.548.54.5331263نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارصبحى وليد محمد مرسي30055

104453.58.54.531655نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارضاحى شعبان محمد علي30056

7.5545.53.594.5301352.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارطارق رمضان احمد جسن30057

6.55.564.57.5121040552نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعاطف فتحى عبدالرازق عبدالمعبود30058

65نصف24.515109.5817.51380نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن عبدالغني30059

36.527.520151530201341878نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن خالد عيسى عيسى30060

صفر8.5417.535واحد27.5صفر3نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن سيد حسن غالب30061

9.52.5652.57.5530.51555نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن فضل عبده حراجي30062

33.523.51710.51121.517112.51765نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن محمد احمد محمد حميده30063

14.511.547.5512.5547.51255نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن محمد احمد محمد عبد المجيد30064

7.554459328.5351.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن محمد عباس محمد30065

6.58.554.559.5534.5752نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن محمد عطا بيومي30066

18.56.557.5310.54.5451263نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن محمود حنفى محمود30067

صفر24.53.58319.545صفر6.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن مرسى يوسف ابراهيم30068

3115108101813871155نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالعليم محمد عبدالعليم السيد30069

37.53.5114.527.5851.5صفر9نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالغنى محمود محمد احمد30070

34171914.514.529201191655نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدهللا دسوقى محمد محمد30071

37.521161311.524.518.5117.51875نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدهللا عالء بدرى عبدالغني30072

81547.5512.51049.51453نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدهللا كامل محمد كامل30073

27.518109.5918.511.585.51565نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدهللا ماهر محمد عبدالحكيم30074

1511542.56.5542.51052.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالمسيح عزت عزيز غالي30075

4437427.5951.5واحد11.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعصام احمد بدرى عبدالعزيز30076

7.56.524.52.574271152نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعالء جمال محمد شحاته30077

31.519.51911.51324.520114.51255نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعالء عادل محمد محمد30078

2015107.57.51510701165نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعلى احمد محمد عبدالحي30079

2115147.57.51510.575.51255نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعلى حسين على كيالني30080



34.5171311.51021.517.5103.5167.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعلى عبدالناصر محمد عبد30081

52واحد27.5واحدصفرواحد2صفر2.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعلى عمر محمد احمد30082

34.5231511.59.52117110.51976نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعماد ابراهيم ابراهيم شفيق30083

31.516127.5916.512.588.51355نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعماد فايق رمزى مسعود30084

3.5515.5353واحد32.5صفر4نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعمار عبدالهادى محمد كامل30085

2015137.57.51512.575.51465نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعمار محمد يحيى عبدالمقصود30086

2015107.57.51510701276.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعمر حسن خورشيد سيد30087

3318.51712.51123.5181101466.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعمر حسين عمر ضوي30088

31.5151913.51023.5191081865نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعمر رضا عبدالرحمن عبدالرحمن30089

21.53.521121.53واحدصفر4.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعمر فتاح عبدالعظيم احمد30090

20151097.516.51071.5965نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعمرو خالد راضى محمد30091

30.5151512132517.51031455.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعمرو ياسر حسن عثمان30092

2015107.57.51510701455نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعيسى محمد عبدهللا مصطفي30093

2015127.57.51510721456نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارفارس احمد شحاته احمد30094

24.515157.57.51512.5821265نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارفراج حسن فراج حسن30095

2015147.57.51510741565نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارفهد جمال عبدالغنى امام30096

2015159112010801465.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاركامل رجب محمد محمد30097

20.51510991810.5741255.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاركامل عالء كامل سعيد30098

9744.52.574311255نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاركامل محمد كامل حسن30099

6664.53.584301355نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاركرم خالد محمد تهامي30100

نصف24.557نصف735459نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاركريم احمد سيد على30101

55.5صفر13نصف1.551.52.524.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاركريم جمال محمد ابوزيد30102

351515.598.517.51093157.57.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاركريم جمال هالل خلف30103

312219.513.514.52819.5120147.57.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاركريم رضا ابراهيم حسن30104

20151010.5919.510.5751477.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاركريم صباح عبدهللا مرسي30105

251517.58.59.51813.5891585.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاركمال عبدالعليم حسن عبدالعليم30106

35.52417.51111.522.518117.5157.55.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاركيرلس حنا جرجس حنا30107

20.57.55.56.56.513248.5105.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارلطفى احمد لطفى محمد30108

3617181210.522.510103.5147.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمازن محمود فريد محمد30109

36.5261811.51021.516118106.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارماهر ابراهيم محمد محمود30110

35.515187.57.51511.5951375نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحروس حمدى محروس محمد30111

26.5105.53نصف87.52.54.53.58نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحسن محمد حجازى الشربيني30112

29.515111110.521.51592137.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد ابراهيم اسماعيل حمزه30113

43.5124.55نصف227.554.548.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد ابراهيم محمد احمد30114

35.51614.510.511.52210981365نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد ابوبكر نصر رفاعى30115



10.574.54.5610.51.5341073نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد احمد سيد نصير30116

251173نصف7624.559.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد احمد محمد محمد30117

32.5126.52.5نصف11.583.5459نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد احمد محمد محمود30118

206.53.55.5611.5445.51355نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد احمد مهنى احمد30119

25.515107.5815.510761075نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد جابر حامد محمد30120

241072.5نصف45.544.55.510نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد جمال عبدهللا هواري30121

201510.57.57.5151070.51465نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد جمعه محمد احمد30122

31.515108.5917.510.584.5196.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد حسن محمد ابراهيم30123

26.515128.57.5161079.51775نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد حسين غانم عبدالحكيم30124

35.521.51812.514.527201221475نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد حمزه محمد كامل30125

21.5353نصف3.553.53.55.59نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد خلف هللا عبدالحكيم عبدربه30126

30.5151097.516.510821055نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد ربيع بدرى عبدالحكيم30127

2115107.57.51510711275نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد رجب عبدالنعيم صادق30128

4027.516.511122318125177.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد رضا عمر محمد30129

26115.55نصف58345.59.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد رضا كسروى عبدالغنى30130

28137.54نصف7.5733710نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد سعيد عبدالوهاب احمد30131

38151611.51425.518112.51485.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد سيد احمد مهنى30132

2015107.57.51510701365نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد سيد سعيد محمد30133

4029.5201514.529.519138187.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد سيد محمد رشاد30134

3115.510.514.57.52217.596.5166.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد شريف حلمى مرسي30135

36.527141513.528.519125187.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد عثمان عبدالغفار طه30136

32545نصف8.593.546.510.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد عكاشه عباس محمد30137

4.54593.520.586.53واحد2.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد على حسن احمد30138

3015138.57.51611.585.5116.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد عمر على عبدالمقصود30139

34.515.51611.511.52316.5105.5176.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد عمر محمد صابر30140

9.515435.58.52391063نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد ماهر محمد صالح30141

5.532.534.57.5220.577.51.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد محسن شلقامى السيد30142

12.56.55.536.59.51044106.54نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد محمد جابر عبدهللا30143

واحد4صفر14.5نصف23واحد3.543.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد محمد سعيد محمد30144

3315.510.510.58.51912.590.5197.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد محمد عبدالحكيم خيري30145

28.515107.58.5161079.51175نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد محمود سعيد محمد30146

38.524.519.51212.524.517.5124.51375نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد محمود شلقامى السيد30147

3117107.51017.51085.51575نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد محمود محمد كيالني30148

45137.55نصف208.55.546.510.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد مصطفى سليمان عبدالحميد30149

27.5105.55نصف75.54.53.56.510نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد مظهر احمد علي30150



35.525131010.520.517.5111.51865نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد وحيد احمد فهمي30151

3165.53صفر116.5544.58.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد يوسف احمد سالمه30152

2615178.510.51912891865نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود ابراهيم محمود احمد30153

3723201414.528.516.5125185.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود احمد محمد عبدالعظيم30154

371354نصف9.58.51035.58.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود اشرف مصطفى اسماعيل30155

26.5842صفر5.57.563.547.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود جمال كامل علي30156

6.561055.510.51.534.51052.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود حسن ابوبكر مرعي30157

3622.5191413.527.518.5123.51655.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود حمدى عبدالحميد احمد30158

29123.53.5واحد3.55103.569.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود خالد خيرى محمد30159

13532نصف2332.524.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود ربيع شحاته عبدالعزيز30160

29.51513.57.51017.51085.5165.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود سعيد كامل محمد30161

241151.5واحد103.52.52.54.57نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود عالء محمد كامل30162

138.51047111.5441362.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود محمد عطا محمد30163

16.5761.5صفر23.53448نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود محمد على محمود30164

واحد14.544صفر3.54.5واحد1.562.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود محمد فتحى محمود30165

7.56.5434.57.51.527652.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود محمد محمود محمد30166

141553.569.5245.585.53نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود مصطفى محمد احمد30167

2015107.57.51510701465نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمود وليد بدرى محمود30168

2415117.57.51514791765نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى ابراهيم صادق احمد30169

2018.5128.57.5161076.51665نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى حماده ربيع انور30170

2015117.57.5151071105.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى رجب بيومى احمد30171

21.51517.57.5815.51382.5186.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى سيد فضل السيد30172

4.55.543473241353.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى عبدهللا عبدالحميد محمد30173

39852.5صفر101543.56.510نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى كامل محمد عبدالرازق30174

18.5102.51.5صفر3.54نصف653.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى محمد ابومرز محمد30175

7.541035.58.510401264نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى محمد احمد اسماعيل30176

34.515107.5916.513891065نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمصطفى محمود فولى احمد30177

3725.5201314.527.519.5129.5176.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارميشيل جمال ناشد بطرس30178

22.51914.51210.522.51290.5166.55نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمينا ناشد مالك ايوب30179

28.516.515.59.57.51710.5881065نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارنصر جمال نصر راضي30180

1265.52.5صفر1.5واحدنصف721.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارنصر شعبان نصر راضي30181

10.565.547112.535.5115.52نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارهشام حماده محمد حسين30182

21823.5واحد6.5242.557.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارياسر نجيب محمد محمد30183

37.528.52013.51427.518131.51865نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاريوسف شعبان شحاته الراوي30184

11.5653.55.591041.5423.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاريوسف فتحى شحاته سليمان30185



2115107.5815.51071.51655نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاريوسف مجدى عيد وهبه30186

33.515201211.523.514.5106.51455نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاريوسف محمد ابراهيم محمد30187

9.52.51056112.535.5552.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاريوسف محمد عبدالرحمن منشاوي30188

6.53.54.555104.52985.52نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاريوسف محمد يحيى كامل30189

29.5151710.57.5181089.5176.55.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاراسراء احمد عبدالوهاب محمد30190

20.51516.510.57.51811.581.51765نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاراسماء يحيى حافظ سالمه30191

7.515105.5712.52471323نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارام الرزق مرعى عبدهللا محمد30192

9.515106511348.51552نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارامال محمد على ابوزيد30193

20151397.516.51175.51665نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارامجاد احمد شحاته محمد30194

20151497.516.51075.51465نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارايات سيد محمود سيد30195

815114.54.594471363نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارايمان حليم قطب محمد30196

10151045.59.53.5481053.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارايمان عادل هاشم محمد30197

2015147.57.51510741165نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارايمان محمد خلف محمد30198

8.57125491046.5862.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارايه عاشور حمدان فرجانى30199

201513.59.57.5171075.51565نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارجهاد معروف سعد ابراهيم30200

221516.597.516.510801975نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارداليا هانى رجب احمد30201

201513.57.57.5151073.51575نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاردعاء على قطب محمد30202

2015159.57.51710771875نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاردعاء عيد محمد كامل30203

88127.53.5111.540.5186.53نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاررحمه على رياض عبدالوهاب30204

38182010.57.51815.5109.51975نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارريهام حمدان عبدالحميد حمدى30205

2015157.57.51510751875.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارزمزم هالل سيد احمد30206

8.58.511.56511443.51732نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارزينب محمد عبدالراضى محمد30207

2015107.57.51510701875نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارسعاد زين على ابوزيد30208

351717.5107.517.516.5103.51975نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارسماح رجب على ابراهيم30209

12.515105.52.58247.5126.53نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارسناء حسن على حسن30210

7.5151036.59.53451852.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارشيماء احمد عيد محمد30211

5.5151056.511.52.544.51675.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارصفاء صبحى حافظ سالمه30212

201512.57.57.5151072.51576نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعائشه حسن سعيد حسن30213

2320167.5815.51286.51876نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعبير ابوالحسين عبدالحميد احمد30214

3015.519.5910.519.51397.52076نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعبير عمر محمود عبد30215

3524.5199.51322.5181191975.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارفاطمه جمعه محمد يونس30216

461575واحد1015103710نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارفاطمه حسين مرعى حسين30217

35.518209.511.52116.51111976نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارفاطمه عيد صالح عبد30218

2015147.5815.51074.51675.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارفاطمه كمال سعد محمد30219

2015137.57.51510731875نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارفرحه حمدى سلمى سالمه30220



41176.55صفر4.5151236.59.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمريم ربيع سيد محمد30221

201915.5891715.5871476نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمريم شريف حسن حمدى30222

2019107.57.51510741755نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمريم محمود محمد عبدالرحيم30223

2015107.57.51510701965نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمنى حماده حجاج كامل30224

451673نصف61510.56.56.513نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمنى شعبان سيد حمدى30225

2016107.57.51510711475نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارندى جمعه محمد محمد30226

9.5151067.513.51.549.51575نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارنورهان حسين ماهر محمد30227

201510.57.57.5151070.51676.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارنورهان محمد صالح عبدالوهاب30228

3117.510.57.57.51511851986نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارهناء قطب محمد سالم30229

2017.512.58.5816.51682.51875.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارهند غريب حسن محمد30230

22.518.512.5107.517.515861875نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارياسمين احمد سعد خالد30231

20191287.515.51177.51876نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارياسمين عاطف عبدالحميد احمد30232

20151612102213861875نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارابراهيم صبحى حامد فرجانى30233

201515.57.5916.510771875نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارابراهيم على عبدالرازق عبدالحميد30234

129106.5713.52.5471565نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاراحمد صباح صالح عبد30235

2015177.59.5171079148.55نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاراحمد على حسن عبدالرحمن30236

47.5772واحد1161568.514.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاراحمد عمار عامر سيد30237

2015127.5916.51073.5166.55نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاراحمد عيد احمد ابراهيم30238

2015137.59.51710751675نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاراحمد عيد جمعه صابر30239

9.57.512.58816247.51472.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاراحمد عيد دياب فرجاني30240

7.57.512.56.510.5172.5471573نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاراحمد محمد جمال انور30241

6.57157.5815.53471375نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاراحمد محمد راشد محمد30242

4.5913.53.5811.51048.51075نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاراحمد محمد محمود عبد30243

20151488161075136.55نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاراحمد مختار محمد حسن30244

8.57.5137.59.5171.547.51553.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاراحمد مخلوف احمد محمود30245

201513.5810.518.510771655نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارادهم احمد مهنى عبدالوهاب30246

2015127.5815.51072.5126.55نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاراسالم حماده محمود ابراهيم30247

2015118101810741875نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارجمال محمد جمال ابراهيم30248

35.5151910.510.52112102.51676نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارحاتم سيد صباح عبدالعزيز30249

2015177.510.51810801375نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارحاتم شعبان خلف محمد30250

45.51272.5نصف118106.59.516نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارحازم على مكادى محمد30251

26126.55صفر8432.58.511نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارحجاج حسين حجاج كامل30252

84647.511.54.5341576نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارحجازى عويس محمد امام30253

2215105.59.51510721576نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارحسين فرج رشدى حسان30254

2215155.510.51610781275.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارحماده حسانين شاكر ابوالحسين30255



6.551037101041.51673.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارحمزه شوقى محمد عبدالحليم30256

815104.5812.52.5481176نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاررمضان خلف حامد فرجاني30257

2015107.58.51610711777نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاررمضان رضا ابراهيم ابوزيد30258

7.554.55.5914.54.5361776.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارسعد فرج ابراهيم عبدالموجود30259

6.515102.58.5113.5461176نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارسعيد محمود محمد حسن30260

8.581059141050.51457نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارسيد محمود حميد حامد30261

271277نصف36557.512.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارطه عبدالوهاب سعد عبدالوهاب30262

201511.57.51118.510751675.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعاصم حمام محمد عبدالحليم30263

2015124.511.5161174186.56نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعبدالرحمن شحاته عيد قاسم30264

35271912.51426.517124.51977نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعبدالرحمن محمد حيدر عبدالجواد30265

32.52017.58.511.52015.5105.51878نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعبدهللا حماده كامل سنوسي30266

201510.57.51118.510741576نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعبدهللا خيرى محمد يونس30267

311512.57.51219.516941877نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعبدهللا يونس عبدهللا على30268

6.58.510391210471875نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعالء بدرى جمال محمد30269

201511.57.51219.510761477نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعالء حسين محمد حسن30270

2015127.51118.51075.51576.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعالء نادر فتحى محمد30271

2015178.510.51910811477نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعلى حسن محمد عيد30272

771045.59.54.5381572نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعلى خليفه على محمد30273

5.59104.5610.510451173.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعلى رجب حامد فرجاني30274

781046.510.53.539155.53.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعلى رضا عبدالعزيز كامل30275

2935.5712.5329.5117.53نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعمر احمد ابراهيم سليم30276

32.51472.5واحد6.5610459نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعمر خليفه ابراهيم محمد30277

2.575.53.55.59327146.51.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعمر عاطف ناجح عزيز30278

66106.5612.52.5371572نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعمر محمود عمر صديق30279

9.5811.55.56.5124451752.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعمرو احمد حسين عبدالعظيم30280

24.51514.5991813851875نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاركريم شريف فاروق محمد30281

29151510102012911875نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمحمد احمد حسن حسين30282

20151397.516.51074.51775نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمحمد حسانين سالمه رفاعى30283

201513.57.57.5151073.51775نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمحمد رأفت جمعه ابراهيم30284

201512.57.57.5151072.5186.55نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمحمد رضا راشد محمد30285

29.51514.510.511.52211921476.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمحمد سعيد سعد على30286

56.51046.510.51042166.55نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمحمد عاشور جمال سيد30287

2015107.57.51510701875نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمحمد عرفات محمد سليمان30288

2015107.57.51510701575نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمحمد على محمد عبدالحميد30289

221510.57.57.5151072.51575نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمحمد عليوه مكاوى محمد30290



15.59102.579.54.548.51673.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمحمود حماده احمد محمد30291

201511.57.57.5151071.51875نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمحمود حماده حميد حامد30292

715107.55.5131.546.51372.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمحمود حمدى حامد شحات30293

201514.597.516.511771765نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمحمود حنفى محمود عيد30294

10.515103.569.52.547.51772نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمحمود فوزى عبدالحميد حمدي30295

9.515105.55.5111.5471772.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمحمود كامل حمدى حامد30296

22.51517.57.57.51516.586.51775نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمرسى كمال غانم مرسى30297

2015.51487.515.514.579.51675نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمصطفى كمال سعد محمد30298

8.51564.54.592.5411175نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمصطفى محمد على ابراهيم30299

2015107.57.51510701575نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارموسى مصطفى حمدى محمد30300

2015107.57.5151070675.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارهانى عيد عربى سليم30301

2015107.57.51510701075نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارهشام عالء كريم عيد30302

121567.52.510447964.5نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارياسر خليدى راضى راضي30303

12.515104483.5491164نظاميف السالم الحديثه االعداديهبنى مزاريوسف شعبان حسن حمدى30304

31.5151887.515.516961875نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزاراحالم حماده مطير سالم30305

3522201411.525.517119.51676.5نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزاراسماء عاشور محمود حسين30306

2015107.57.51510701075نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزاراشواق صالح سليم سليمان30307

1176.54.54.59235.51064نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزاردعاء محمود احمد دكرورى30308

22.515107.57.51511.5741465نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارسعده صالح حمدان امبارك30309

2515147.57.51510791775نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارسليمه عيد خضر عيد30310

201511.57.57.51513.5751765نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارشذا عرفات لملوم احمد30311

2015107.57.51510701165نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارشرين محمد بدرى محمود30312

9.515104.53.584.547975نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارشهد خالد عبدالرحمن منشاوى30313

2115107.57.51510711175نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارعفاف ضيف عوده راشد30314

7.56103.52.561039.5136.54.5نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارفاطمه عيد سليم محمد30315

28.515191113.524.518.5105.52077نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارفوزيه فولى عبدهللا محمود30316

31.515187.57.5151796.51575نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارلبنى حسن سالم حسن30317

3115197.57.51519.599.51176نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارمروه حسين سليمان محمود30318

2215187.57.51515.585.51275نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارمريم حامد عيد سالمه30319

20.515107.57.5151070.51275نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارمريم سيد دخل هللا سالمه30320

35151998.517.520106.51375.5نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارمريم مجدى ميالد صالح30321

29.515187.57.51516.5941275نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارمنى ناصر محيسن سعد30322

2015197.57.51510791365نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارندى صالح احمد محمود30323

36.52219.514.514.52919.5126.52075.5نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارنوران محمود كامل طلبه30324

36.5211914132720123.52075نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارهند محمد حسين سليمان30325



35.515191313.526.5201161975.5نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارياسمين حسن رجب حسن30326

2015147.57.51511.575.51576نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزاراحمد محمد سليم محمد30327

2015177.57.51512791276.5نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزاراسالم ابراهيم محمد يوسف30328

331618119.520.514101.51776نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارانسى احمد فكرى محمد30329

24.515137.57.5151481.51876.5نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارحسن ابراهيم حسن شلقامي30330

11.55123.53.571045.51576.5نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارخالد حماده صابر اسماعيل30331

2015127.57.5151072127.56.5نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارخالد سليمان سالم غانم30332

208115491.549.51265.5نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارخالد فرج سعيد عوده30333

2015107.57.51510701075نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارخليل ابراهيم عوده محمد30334

2015127.57.51510721165نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارسعودى سليمان سعد عامر30335

13.53104.52.57235.51165نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارعبدالرحمن راضى سعد عامر30336

61.522.51155واحد9425نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارعبدهللا امبارك خضر عيد30337

5.53.52.563.5231065.5صفر8نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارعبدهللا محمد سالم سالم30338

2015127.57.51510721265نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارعبدهللا محمود صادق عبدالعزيز30339

6.54.52.572.5211275واحد4نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارعلى محمود عبدالجواد محمد30340

2015107.57.51510701275نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارعمر عواد عيد عايد30341

3015167.57.51510861565.5نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارعيد سعيد عيد محمد30342

2015107.57.51510701165نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارفوزى كمال فوزى مهنى30343

2815117.57.51510791075.5نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارمحمد ابراهيم عوده محمد30344

211165صفر7.534.53.52.56نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارمحمد حسين سليمان حسين30345

2015127.57.51510721165.5نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارمحمد سيد كامل محمد30346

2015147.57.51510741265نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارمحمد سيد محمد محمد احمد30347

2615117.57.51511781565.5نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارمحمد طه خيرى محمد30348

371719811.519.512104.51066نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارمحمد فتحى رمضان احمد30349

104.53.581.530.5755واحد10نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارمحمد الفى فرج عايد30350

21.515147.57.5151075.51165نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارمحمد محمود محمد محمد30351

25765واحد7.555.5426نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارمحمد مرعى نصير عواد30352

251516.57.57.5151788.51076نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارمحمد نبيل احمد محمد30353

331517.51112.523.5191081877.5نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارمحمود سالم حسن على30354

201514.51111.522.517891175نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارمصطفى ابراهيم كامل محمد30355

361517.51111.522.518.5109.51265.5نظاميفصول العصيات االعداديهبنى مزارمظهر اشرف كامل سعيد30356

3315199.59.51919105187.56.5نظاميالمستقبل الخاصهبنى مزاردنيا هالل محمد ابراهيم30357

361519.512.51224.518.5113.5176.56.5نظاميالمستقبل الخاصهبنى مزارفرحه سالم اسلمان محمود30358

36151913.51427.518115.51867.5نظاميالمستقبل الخاصهبنى مزارمريم فايق صليب ايوب30359

4029.52015153020139.51878.5نظاميالمستقبل الخاصهبنى مزارمنار محمود حسن محمد30360



371719.514142818.51201957.5نظاميالمستقبل الخاصهبنى مزارابرام سيد اليشع عزيز30361

362118.514142819.51231767.5نظاميالمستقبل الخاصهبنى مزاراحمد حارس محمود محمد30362

35151914142818.5115.51867نظاميالمستقبل الخاصهبنى مزاراحمد وائل محمد حسن30363

351519.58.51119.519.5108.51756نظاميالمستقبل الخاصهبنى مزارالبدرى وائل محمد حسن30364

37171914.51428.519.51211978.5نظاميالمستقبل الخاصهبنى مزارحارثه شوكت دياب مخلوف30365

2015188101814.585.5755نظاميالمستقبل الخاصهبنى مزارراشد سالم راشد سالم30366

2615161112231696145.57نظاميالمستقبل الخاصهبنى مزارسالم مبارك سالم مبارك30367

341517.513142719112.51668نظاميالمستقبل الخاصهبنى مزارعبدالرحمن عيد سليمان عليان30368

3817191213.525.520119.51667.5نظاميالمستقبل الخاصهبنى مزارمحمد رمضان ابراهيم محمد30369

372419.515153020130.51967.5نظاميالمستقبل الخاصهبنى مزارمحمد محمود عبدالعزيز محمد30370

381519.515142920121.51968نظاميالمستقبل الخاصهبنى مزارمينا فايق صليب ايوب30371

3922201514.529.520130.51969نظاميالمستقبل الخاصهبنى مزاريوسف فتاح طه سيد30372

ف15205صفر731.51.523.5منازلالعدوه االعداديه بناتالعدوةنوره بشير محمد العدوى عبدالوهاب30373

ف221515.57.57.5151582.5137منازل( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةاحمد علي سالقوس علي30374

ف1274426433115منازل( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةالسيد صالح محمد محمد30375

ف2015107.57.515107085منازل( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةحسام شعبان محمد خميس30376

ف11315.54.53.5811.54995منازل( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد رجب محمد محمد30377

ف201511.57.5916.51174115منازل( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمود ربيع جابر محمد30378

ف875.57.51.591140.5105منازل( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمصطفى رجب محمد حسن30379

ف201714.57.57.51511.578107منازلمحمد لملوم االعداديهالعدوةهاجر احمد يوسف احمد30380

ف11155.5538342.5155منازلمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةدميانه رضا موريس شاكر30381

ف86107.54.5121046145منازلمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةسوزان حنا انور ميخائيل30382

ف9153.544.58.52.538.586.5منازلمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعواطف محمد عبدالستار عبدالسالم30383

ف34.5105نصف15942.53.56منازلمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةابانوب معوض صالح بشرى30384

ف15863474.540.565منازلمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاحمد جمعه منسى ابراهيم30385

ف42.5126.5واحد131564.537.5منازلمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةارميا ليشع صدقى عياد30386

ف2018107.57.5151073165منازلمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاسحق منير نادى كامل30387

ف2016107.57.5151071116منازلمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةاسالم فرج علي ضيف هللا30388

ف28.575واحد936.57.51.59منازلمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةالسعدى عبدالجواد السعدى ابراهيم30389

ف12811.57.55.5134.54997.5منازلمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةجمال عادل حسن فتح الباب30390

ف2015127.57.51511.573.5115منازلمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةخالد شعبان فتحى حامد30391

ف108237.510.51040.595منازلمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةرضا تايب انور عبدهللا30392

ف3725.5واحد9154.534.57.5منازلمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةرمضان قذافى صالح مهدى30393

ف2015117.57.515107165منازلمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةرمضان مشرف راضى على30394

ف81557.55.51344577منازلمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعرفه محمد سعد حسين30395



ف2015107.57.5151070105منازلمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةعطا كامل فوزى حليم30396

ف20171097.516.51174.5167.5منازلمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةكريم كامل فوزى حليم30397

ف7.51048.5105صفر129107.5منازلمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةمحمد رجب شحاته محمد30398

ف2015127.57.5151072147.5منازلالشريف تعليم اساسيالعدوةاقبال محمد السيد على30399

ف14810.54.54.59243.5105.5منازلالشريف تعليم اساسيالعدوةاحمد مهران مصطفى مهران30400

ف7910358438135.5منازلالشريف تعليم اساسيالعدوةرضا جمال ابوشليته عبدالغنى30401

ف201918.5107.517.51893147.5منازلالشريف تعليم اساسيالعدوةعلى ابراهيم فهيم محمد30402

ف20.51515.57.57.5151581137منازلالشريف تعليم اساسيالعدوةمصطفى محمد حسيب عبدالوهاب30403

ف202216.57.57.5151083.5157.5منازلحامد سليمان االعداديةالعدوةمحمد ممدوح احمد صابر30404

ف2015137.57.5151073118منازلالساوى االعداديه المشتركهالعدوةامانى عزيز عبدالعال احمد30405

ف20151487.515.51074.5138منازلالساوى االعداديه المشتركهالعدوةالبطل على احمد ابراهيم30406

ف2015117.57.5151071126منازلالساوى االعداديه المشتركهالعدوةرجب حسب هللا توفيق محمد30407

ف2315207.51118.510.58767.5منازلبان العلم تعليم اساسىالعدوةفرحه رجب حسيب عبدالعظيم30408

ف2015157.5916.51076.5147منازلبان العلم تعليم اساسىالعدوةاحمد ابراهيم محمد عبدالمجيد30409

ف5.5151053.58.51049106منازلبان العلم تعليم اساسىالعدوةعبدالرحمن عيد موسي عبدالعزيز30410

ف147163.53.5724655منازلسالقوس للتعليم االساسى بناتالعدوةسميحه عامر السيد عبد العظيم30411

ف201511.57.57.5151576.5116.5منازلسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةابراهيم عبدالعظيم محمود بدالعظيم30412

ف1034.582101037.5115.5منازلسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةاحمد عماد عبدالحميد السيد30413

ف761032.55.5230.5115.5منازلسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةحسين السيد محمد احمد30414

ف91510.54.52.57243.5106.5منازلسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةعادل عزت عياد عزيز30415

ف2015107.57.5151070107منازلسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد صالح عبدالجواد احمد30416

ف79107.5310.51046.595منازلسالقوس االعداديه الجديده بنينالعدوةمحمد هاشم على كامل30417

ف101510551034867منازلصفانيه تعليم اساسىالعدوةكريمه محمد خميس جمعه30418

ف915107.54.512248127.5منازلصفانيه االعداديه بنينالعدوةاسالم رجب سيف النصر احمد30419

ف2015138.57.5161175175منازلصفانيه االعداديه بنينالعدوةحماده صالح علي حسن30420

ف201510.57.57.5151070.5115.5منازلصفانيه االعداديه بنينالعدوةرجب محمد السيد عبدالفضيل30421

ف20151299.518.512.578137.5منازلصفانيه االعداديه بنينالعدوةوليد رجب محمد احمد30422

ف26643742566منازل2القايات تعليم اساسى رقم العدوةاحمد عيد عبدالجواد علي30423

ف2015107.57.5151070117.5منازل1القايات تعليم اساسى رقم العدوةساميه ابراهيم سالم ابراهيم30424

ف98103253.535.5115.5منازل1القايات تعليم اساسى رقم العدوةعبدالرحمن رمضان كامل عبدالجواد30425

ف6.515107.54.5123.547106منازل1القايات تعليم اساسى رقم العدوةكريم معوض سالم ابراهيم30426

ف3.59104.55.510335.5105.5منازل1القايات تعليم اساسى رقم العدوةمحمد صالح زايد عبدهللا30427

ف2015107.57.5151070147منازلمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةنورا محمد رجب محمد30428

ف67107.55.513238105.5منازلمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةاحمد خميس عبدالجواد عبدالحفيظ30429

فغصفر1.5غصفرغغغغ1.5منازلمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةحماده امام عبدالعال عبدالجواد30430



ف1.5554.53.584.52495منازلمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةحماده مبروك مشاضى عبدالعال30431

ف9155.57.53.5112.54396منازلمفوز طيبه تعليم اساسىالعدوةعبدالوهاب السيد عبدالوهاب محمد30432

ف2015107.57.5151070127منازلالشيخ مسعود المشتركهالعدوةانفراج مساعد رمضان ابراهيم30433

ف2151052.57.51044.5156منازلالشيخ مسعود المشتركهالعدوةنوال عبدالرحمن عبدالعال يوسف30434

ف22.515117.57.5151174.586منازلالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةسهيله منشاوى عبدالكريم عبدالمنعم30435

ف78104.52.572.534.5126.5منازلالشيخ مسعود االعدادية الجديدهالعدوةاحمد عبدالقادر ابوالجود سعد30436

ف2015187.57.5151280106.5منازل1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةايه نجاتى محمد عبدالسالم30437

ف21.51513.597.516.51177.5167منازل1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةصفاء صالح محمود محمد30438

ف28151587.515.51083.5108منازل1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةمها رضا يوسف محمد30439

ف27.515137.57.51510.581137.5منازل1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةاسالم سعودى صابر حسين30440

ف2022169.57.517108598منازل1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةسعودى ممدوح مصطفى محمد30441

ف342017.512.5921.510103177منازل1برمشا تعليم اساسى رقم العدوةوسام سالم السيد عبدالعظيم30442

ف2015107.57.51514.574.5106منازلابو عقيله االعداديهالعدوةصابرين صالح سعد حسن30443

ف321719.58.5917.517103167منازلزاويه برمشا تعليم أساسيالعدوةصابرين محمد عباس مصطفى30444

ف11.54104.53.58336.545.5منازلالبسقلون االعداديه المشتركهالعدوةعبدالرحمن رمضان محمد احمد30445

ف14.5711.57.52.5103.546.5116.5منازلبنى عامر االعداديةالعدوةزهرانه رمضان صالح توفيق30446

فغصفر0غصفرغغغغغمنازلبنى عامر االعداديةالعدوةاحمد حماده عدوى على30447

ف231514.57.57.5151077.5105.5منازلبنى عامر االعداديةالعدوةرجب محمد عبدالحفيظ ابراهيم30448

ف311518.57.57.5151695.5145منازلعطف حيدر االعداديهالعدوةايه سيف صالح سليمان30449

ف201514.57.57.5151175.5125منازلعطف حيدر االعداديهالعدوةحجاج عشرى احمد احمد30450

ف20151197.516.51072.5117.5منازلعطف حيدر االعداديهالعدوةرمضان مهنى راضى مهنى30451

ف301517.57.59.5171695.5166.5منازلعطف حيدر االعداديهالعدوةسيف حسين محمود30452

ف211510.57.57.5151071.5158منازلالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعبير محمد جمعه على30453

ف13.565.57.54.512239125منازلالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةاحمد محمد احمد حسن30454

ف38135نصف3.5156.57.5512.5منازلالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةخميس عبد الرازق خميس رجب30455

ف30.525صفر2.51010448منازلالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةرامى عبدالمسيح حنين وهبه30456

ف3386.5صفر79103.53.57منازلالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعبدهللا محمد دعدوش حسان30457

ف7.575.57.57.5151247105منازلالعقليه تعليم اساسىالعدوةايه عبدالرسول خلف موسى30458

ف2015107.57.5151070166منازلالعقليه تعليم اساسىالعدوةاحمد رمضان شعبان عبد العظيم30459

ف38.5175.5واحد715103.525.5منازلالعقليه تعليم اساسىالعدوةاسالم محمود محمد علي30460

ف26117نصف73103.525.5منازلالعقليه تعليم اساسىالعدوةباسم سمير صالح محمد30461

ف241514.57.57.51512.581177منازلالعقليه تعليم اساسىالعدوةشعبان سعد صادق محمد30462

ف201512.57.58.51611.575136منازلالعقليه تعليم اساسىالعدوةعيد جمال عيد صادق30463

ف12413.553811.549155.5منازلالعقليه تعليم اساسىالعدوةمحمود حافظ حسين حسين30464

ف20151310.51525.511.585117.5منازلعمرو السعدى تعليم اساسيالعدوةشوقى احمد محمد احمد30465



ف2015107.57.51513.573.585.5منازلالبجهور للتعليم األساسىالعدوةوفاء معوض محمود عبدالحليم30466

ف2015157.57.5151075146.5منازلالبجهور للتعليم األساسىالعدوةجمعه ابراهيم سيف النصر مجاهد30467

ف232116.510.510.5211091.5105.5منازلالبجهور للتعليم األساسىالعدوةمحمد نادى جمعه عبدالقادر30468

ف2015118.51119.510.576115.5منازلفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةاحمد شعبان السيد مهنى30469

ف43.537.5115.5صفر15.5410.54منازلفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةاحمد صالح محى الدين عبدهللا30470

ف42.5126.5واحد146134.548.5منازلفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةمحمد نجاح شحاته عباس30471

ف231916.510.510.5211089.5167منازلفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةمحمود اسامه شلقامى محمد30472

ف20151187.515.51071.5115.5منازلفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةممدوح عاشور حسن عبدالحفيظ30473

ف2015117.57.5151071106منازلفصول نزله رمضان االعداديهالعدوةهارون عدلى دسوقى عبدالجواد30474

ف2015117.57.51514.575.5106منازلكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةبشير صالح كمال حسن30475

ف891.57.51.59532.566منازلكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةربيع رجب احمد محمد30476

ف2596.5واحد963336منازلكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةرجب جمال ابوجليل عبدالحافظ30477

ف2015107.57.5151171116منازلكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةطاهر احمد ابوزيد محمد30478

ف5.5واحد4.5172.54481042منازلكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةطه سباق عبدالحى سباق30479

ف20171010.57.5181176127.5منازلكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةممدوح فرج ابوبكر عبدالحميد30480

ف20151010.5818.51073.5117منازلكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةيوسف عبدهللا يوسف ابراهيم30481

ف2935.5صفر5710347منازلمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد صالح ابراهيم عبدالحميد30482

ف106107.5411.51047.595.5منازلمغاغه االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد احمد السيد30483

ف30107.5نصف5.5610448منازلمغاغه االعداديه بنينمغاغةعصام رمضان انور ابراهيم30484

ف8.5161045.59.53.547.585منازلمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد عبدالنبى حسن عبدهللا30485

ف35165.5نصف8155.53.52.56منازلمغاغه االعداديه بنينمغاغةمحمد مجدى على عبدالحميد30486

ف37241912.5921.515116.5177.5منازلام المؤمنين االعداديه بنات مغاغةمغاغةجوفانا امجد موسى اسحق30487

ف9.59103.53.574.540126.5منازلالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةامل مفرح عزيز يوسف30488

ف23.515107.57.5151073.5107منازلالشهيد محمود رضا االعداديه بنات بأبا البلدمغاغةصفيه احمد محمد الكويس30489

ف9155.54.537.5104797منازلقفاده االعداديه المشتركهمغاغةساره جابر عبدالجواد احمد30490

ف2016147.57.515107597منازلقفاده االعداديه المشتركهمغاغةاحمد ربيع احمد عبدالحميد30491

ف20151487.515.51074.5187منازلقفاده االعداديه المشتركهمغاغةرمضان ابراهيم عبداللطيف احمد30492

ف17.5115صفر522.5538منازلالعباسيه االعداديهمغاغةحسين على حلمى عبدالحفيظ30493

ف16105.5صفر2632.52.55منازلالعباسيه االعداديهمغاغةشعبان محمد شعبان محمد شرف الدين30494

ف41.5116صفر6.57109918منازلالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالوهاب قياتى عبدالوهاب امين30495

ف12.586.5صفر1.52.5واحد4.532.5منازلالعباسيه االعداديهمغاغةمحمد سيد محمد شحاته30496

ف2015117.57.5151071106.5منازلعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةعبدهللا محمد احمد عبدالعليم30497

ف1511.552.57.51044105.5غمنازلعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةكامل عبدالرحمن سيد عبد الغني30498

ف201510.57.57.5151070.5106منازلعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمد صالح عبدالعظيم عبدالرحمن30499

ف44.575.5واحد23962.535.5منازلعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمحمود عبدهللا حسن سلطان30500



ف2019127.58.5161077137.5منازلعباد شارونه االعداديه بنينمغاغةمنتصر عادل ياسين محمد30501

ف24117.5نصف1062.5325منازلعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةاميره احمد محمد احمد30502

ف6.53.5242.56.5220.587منازلعباد شارونه االعداديه بناتمغاغةنوره محروس عبدالمحسن محمد30503

2020.51687.515.513.585.5145.56.5منازلطنبدى االعداديهمغاغةصباح محمد رجب اسماعيل30504

ف325218106غ5.55.5منازلدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد طه محمد عبدالرازق30505

ف7.552.57.529.5327.597منازلدهروط االعداديه بنينمغاغةاحمد محمد شعبان رجب30506

ف536.54.537.5224108منازلدهروط االعداديه بنينمغاغةالسيد عماد السيد عبدالعال30507

ف2094.57.52.5103.547167منازلدهروط االعداديه بنينمغاغةعمرو محمد عبدالوهاب محمد30508

ف3.53.57218.5115واحد2.56منازلدهروط االعداديه بنينمغاغةمحمد مصطفى ابراهيم حسن30509

ف662.532.55.5222128منازلدهروط االعداديه بناتمغاغةمنى عبدالعظيم زكى عبدالعظيم30510

ف55.52.5437222125.5منازلدهروط االعداديه بناتمغاغةوالء جمال عبدالعزيز محمد30511

ف2215197.51118.51892.5167.5منازلالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةشاهنده خالد محى الدين حسين30512

ف2015117.57.5152081138منازلالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةشربينى خميس رجب شربيني30513

ف201514118191078148منازلالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا احمد السيد فهمى على30514

ف2015117.57.5151475117.5منازلالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد جمال عبدالرازق ابراهيم30515

ف2118.516109191084.5168منازلالراشيديه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود رمضان عبدالعزيز ابراهيم30516

ف77107.5411.5338.5115منازلالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةاحمد محمد عبد هللا محمد30517

ف47.5127.5916.54.544.5118منازلاحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةجاكلين عماد اسحق شفيق30518

ف2515117.57.5151076127.5منازلاحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةفاطمه رضا عيد محمد30519

ف2015147.57.5151074177منازلاحمد امبابى االعداديه المشتركهمغاغةحمزه اشرف جمعه رجب30520

ف2919157.57.5151088127.5منازليوسف صدقى االعداديهمغاغةمحمود ابراهيم ابراهيم احمد30521

ف6.563.54592.527.587منازليوسف صدقى االعداديهمغاغةمحمود حمدان عبداللطيف حسن30522

ف23.515107.57.5151073.5125منازلمالطيه االعداديهمغاغةفرحه حسن محمد محمد30523

ف3115.5138.51220.515.595.5207.5منازلمالطيه االعداديهمغاغةوالء احمد محمد محمد30524

ف1292.5437232.5137منازلمالطيه االعداديهمغاغةاحمد عبدهللا عبدالفتاح محمد30525

ف95457.512.5232.565منازلمالطيه االعداديهمغاغةالمعتصم باهلل محمد حسنى محمد30526

ف67127.55.513442107منازلمالطيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن حسين حامد محمود30527

ف2015167.57.51512.578.5137.5منازلمالطيه االعداديهمغاغةعلى كمال على ابراهيم30528

ف3015107.57.5151080175منازلكفر المداور االعداديهمغاغةفاتن عاشور ابراهيم محمد30529

ف108.56437233.5125منازلكفر المداور االعداديهمغاغةدوماديوس اسحق صدقى سمعان30530

ف201513107.517.51075.5147.5منازلبطران االعداديهمغاغةشرين رضا عبدالمولى عبدالعزيز30531

ف1063.54.52.571036.535منازلبطران االعداديهمغاغةعبدهللا احمد محمد ابوبكر30532

ف5624262.521.575منازلبطران االعداديهمغاغةناجى عادل صالح عبدهللا30533

ف74104.559.54.535107منازلاطنيه االعداديه المشتركهمغاغةكوثر احمد محمود احمد30534

ف31.510106.5واحد2صفر1.54منازلاطنيه االعداديه المشتركهمغاغةعلى رضوان على عبدهللا30535



ف26233.56.5521.536منازلاطنيه االعداديه المشتركهمغاغةمحمود رمضان على مروزق30536

ف155.5105385.544137.5منازلالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةاسامه حسين شافعى احمد30537

ف2015127.57.5151072147.5منازلالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةجمعه محمد محمد محمد30538

ف2015127.57.5151072145.5منازلالشهيدعادل عيد امين حبيب االعداديه ببلهاسهمغاغةمحمد سعيد احمد حسين30539

ف2015137.58.5161074136منازلالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةجابر عالء محمد عبدالوهاب30540

ف342319.512.513.52613.5116167.5منازلالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةطه احمد حمدي محمد30541

ف895.57.55.5132.538115منازلالسيده  حفصه االعداديه بدهمرومغاغةعلي محمود علي السيد30542

ف1291033.56.5239.5146منازلالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةاحمد محمد محمود احمد30543

ف2.582.537.510.5225.5145.5منازلالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةجمال عيد محمد محمد30544

ف6.5637.54.5122.530118منازلالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةحسن احمد محمد ابراهيم30545

ف67.55.57.52.5105.534.5127منازلاحمد موسى االعداديهمغاغةخالد محمد حسن حسن30546

ف97107.5411.5542.5115.5منازلاحمد موسى االعداديهمغاغةهيثم مسعود يوسف مسعود30547

ف2015117.57.5151071146.5منازلعلى عيسى االعداديهمغاغةطه سيد فهيد سليمان30548

ف2015147.57.5151175117منازلعلى عيسى االعداديهمغاغةعالء جمعه عبدالسالم رحيم30549

ف108.5107.55.513344.5116منازلعلى عيسى االعداديهمغاغةمعاذ عبدالوهاب عبدالكريم عبدالوهاب30550

ف4.57.52.533.56.522395منازلاوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةاسالم سعد محمد محمد30551

ف88.5124.55.5101048.5137منازلاوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةعبدهللا سعيد ابراهيم دسوقي30552

ف106.56.57.57.5151048125.5منازلاوالد الشيخ االعداديه بمغاغةمغاغةمحمود محسب عبدهللا حسن30553

ف2015137.57.5151073136.5منازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةاسماء صالح عبدالحميد محمد30554

ف32.5135نصف86104.53.58منازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةامل محمد حسن محمد30555

ف88133471046167منازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةحسناء مسلم سعيد عبدالفتاح30556

ف201515.57.57.5151075.5148منازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةداليا عبدالعزيز شعبان عبدالعزيز30557

ف2015.5157.57.5151075.5125منازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةصفاء على محمد مقبول30558

ف2.54104373.527137منازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمنار عشماوى ندا عبدالشافي30559

ف2586صفر5410426منازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةحجاج نجاح محمد محمد30560

ف61514.57.5310.52.548.5115منازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةحسام مديح شحاته احمد30561

فغصفر0غصفرغغغغغمنازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةحمد حسين مختار حسين30562

ف1518.57.57.5151260.5155غمنازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةشعبان محمد احمد محمد30563

ف6صفر9151547.511.51161.5منازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةعاهد شعبان فاروق هارون30564

ف315103.525.5538.5125منازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةعزام عيد عزام محمد30565

ف201512.57.57.5151072.5106منازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةعالء محمد عبدالوهاب عبدالغني30566

فغصفر0غصفرغغغغغمنازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد حسن محمد محمد30567

ف69107.52.5101.536.5106.5منازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد سمير فتحى حشمت30568

فغصفر0غصفرغغغغغمنازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمد عامر حلمى علي30569

فغصفر0غصفرغغغغغمنازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمود عبدالرحيم كامل عبدالستار30570



فغصفر0غصفرغغغغغمنازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمود عبدالصمد محمود عبدالجواد30571

ف5صفر31.514.5غ4243منازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمحمود محمد حسن محمد30572

ف201518.510.57.51812.584156.5منازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمسلم عبدالجواد محمد عبدالجواد30573

ف25126.5غ8.555.54.51.56منازلعمر بن عبدالعزيز بزاويه الجدامى االعداديهمغاغةمينا جمعه جرجس غرباوى30574

ف4385.5واحد7.51510.54.54.59منازلبنى خلف االعداديهمغاغةهاله جمال عمر رسيم30575

ف2015107.57.5151070105منازلبنى خلف االعداديهمغاغةمدحت عثمان سعد غرياني30576

ف21030.586واحدواحد10.535منازل(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد السيد عبدالحفيظ السيد30577

ف5.55.5133361040115منازل(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد عثمان احمد محمد30578

ف97.5104.57.5121048.5135منازل(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةاحمد عيد رمضان حسين30579

ف865.532.55.5227125منازل(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةرجب على بركات محمد30580

ف2.545.552.57.5221.535منازل(شم ع بنين )الشهيد مالزم سعيد سعودى سعيد مغاغةعبدالرحيم جمعه عبدالرحيم محمد30581

ف341819.510.512.52318.5113116.5منازلشم القبليه االعداديه بناتمغاغةاميره صالح احمد عبدالجواد30582

ف201513.57.57.5151073.5136.5منازلاحمد يونس االعداديهمغاغةمحمد عبدالمحسن السيد عبدالمحسن30583

ف32.5107.5512.53.531.5106.5منازلاحمد يونس االعداديهمغاغةنادي محمد رجب احمد30584

ف6810.53.52.561.532135.5منازلدير الجرنوس االعداديهمغاغةخلف ميالد ساويرس مجلي30585

ف45104.54.592.530.5105.5منازلشيحه االعداديهمغاغةراضى عاطف شربينى مرسى30586

فغ2611غ5.55.5غغ13.57منازلبرطباط االعداديهمغاغةوفاء صابر خلف حسانين30587

فغصفر0غصفرغغغغغمنازلبرطباط االعداديهمغاغةاحمد محمد احمد عبدالجواد30588

ف11.54.5114.54.591.537.5115.5منازلبرطباط االعداديهمغاغةحسن محمد رضوان محمد30589

ف86.51045.59.51044115منازلبرطباط االعداديهمغاغةعبدهللا احمد شريعى ديهوم30590

ف25103.55.59103695.5منازلبرطباط االعداديهمغاغةمحمد قاسم محمد عبدالهادى30591

ف201513.597.516.51075115منازلبرطباط االعداديهمغاغةمصطفى ابوالنجا حافظ عبدالمجيد30592

ف124108.55.514545137منازلبرطباط االعداديهمغاغةناصر عبدهللا عبدالوهاب السيد30593

ف351719961511.597.5127منازلالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةمنار عثمان عبدالسالم عبدالمجيد30594

ف3520.517.5105.515.519.5108157منازلالشهيد ايمن صالح عبدالعال التحرير االعداديهمغاغةمنى شحاته عبدالعال عبدالرحمن30595

ف9.535نصفنصفنصفصفر233.5منازلبنى واللمس االعداديهمغاغةابانوب ميخائيل نسيم ميخائيل30596

ف315107.57.5155.548.5145منازلبنى واللمس االعداديهمغاغةصالح حلمى محمد ترياق30597

ف3285صفر9.5710.52.52.55منازلكوم الحاصل االعداديهمغاغةاسماء شالبي محمد عبدالعليم30598

ف2095.5نصف2.55.563.525.5منازلكوم الحاصل االعداديهمغاغةحسين جمعة علي حسين30599

ف13.545صفر4.5واحد353.5واحدمنازلكوم الحاصل االعداديهمغاغةعبدالمنعم رجب احمد عبدالمطلب30600

ف30151613.512.5261299106منازلكوم الحاصل االعداديهمغاغةفايد ابراهيم فايد ابراهيم30601

ف12.5837.5512.5104656منازلكوم الحاصل االعداديهمغاغةمحمد فراج عبدربه عبدالحليم30602

ف30.525.51612.514.52717116138منازلكفر الصالحين االعداديهمغاغةناديه بحيرى عبدالكريم محمد30603

ف201518.51282014.588106منازلكفر الصالحين االعداديهمغاغةهاله عمران على ابراهيم30604

ف2015177.57.5151077107.5منازلكفر الصالحين االعداديهمغاغةاحمد خالد نجيب عبدالحليم30605



ف6.55107.53.5111042.5116منازلكفر الصالحين االعداديهمغاغةاحمد محمد بدوى عبدالهادى30606

ف2015107.57.5151070148منازلكفر الصالحين االعداديهمغاغةميالد فتحى حرز رزقاهلل30607

ف20151610.57.51811.580.5108منازلالزوره االعداديهمغاغةمصطفى رمضان غنيم عبد الغنى30608

ف38.5105.5واحد11.5747.57.515منازلالزوره االعداديهمغاغةهادي عادل على شعبان30609

ف21.518107.57.5151074.5157منازلنزله عصر االعداديهمغاغةمروه احمد محمد حسن30610

ف4847واحد16.51547.5411.5منازلبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاراحمد حسن احمد محمد30611

ف3.55.592.530115غ10.58منازلبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاراسماعيل محمد حسن محمد30612

ف2015107.57.5151070137.5منازلبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارامام ابراهيم محمد ابوالمجد30613

ف2015107.57.5151070137منازلبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاررضا نصر رزق هللا فرج30614

ف201510.57.57.5151070.5107.5منازلبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارشعبان رشاد محمد محمد30615

ف201513.57.57.5151073.5105منازلبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمود محمد مرسى محمد30616

ف31.51514.57.5916.511.589196.5منازلالجالء للتعليم االساسىبنى مزارمارى دوس حنا عبد30617

ف201516.57.58.5161077.5138منازلبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزاررشا شعبان متولى عبدالعليم30618

ف21181813.512.5261194157.5منازلالفدائيه االعداديةبنى مزاراحمد سيد محمود عبدالعال30619

ف221516910191082107.5منازلالفدائيه االعداديةبنى مزارمحمد طلعت طه ابراهيم30620

ف21.51518.58.5917.51082.5157.5منازلاالقباط االعداديةبنى مزاراحمد محمد احمد حسن30621

ف81107.5نصف24.519207.59.517منازلاالقباط االعداديةبنى مزارمحمود عويس عطا نصر30622

ف201916912.521.515.592157.5منازلاالقباط االعداديةبنى مزارمصطفى عصام مصطفى سلطان30623

ف3728201513.528.520133.5197.5منازلالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزارطارق محمد عبدالرازق محمد30624

ف37292014.514.52920135188.5منازلالشيخ مصطفى عبدالرازق بنينبنى مزاريوسف احمد محمد عبدهللا30625

ف38292014.51529.520136.5177.5منازلالجنديه المشتركهبنى مزارمصطفى احمد محمد محمد يوسف30626

ف30.51511.57.511.5191591107منازلمحمد مرسى االعداديهبنى مزارمحمد انور عبدالعظيم محمود30627

ف2821131211.523.51297.5107.5منازلشلقام االعداديةبنى مزاراسماء رفعت احمد طه30628

ف302416.512.513.52616112.5127منازلشلقام االعداديةبنى مزارايه فولى مشاضى حسن30629

ف351817.511112214.5107157.5منازلشلقام االعداديةبنى مزارتغريد سالم حميده حسن30630

ف2015107.5916.51071.5117.5منازلشلقام االعداديةبنى مزارمحمود عبداللطيف احمد محمد30631

ف985.547.511.5104445منازلشلقام االعداديةبنى مزارمحمود محمد عبدالوهاب عبدالنعيم30632

ف2015107.51017.51072.5108منازلاعطو االعدادية بنينبنى مزاراحمد معبدعلى علي30633

ف32108واحد6.58637.510.5منازلاعطو االعدادية بنينبنى مزاراحمد يحيى عبدالحميد عبدهللا30634

ف22105واحد4.563.5347منازلاعطو االعدادية بنينبنى مزاررجب محمد عبدالوهاب حسن30635

ف3145واحد8827.54.512منازلاعطو االعدادية بنينبنى مزارعمرو كامل على عبدالعليم30636

ف2015127.57.515264157.5منازلالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارابراهيم ابوشوك محمد ابراهيم30637

ف43.5115واحد129107.5411.5منازلالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراحمد محروس شعبان حسن سالم30638

ف10.51547.57.5152.547105منازلالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراسامه حسين محمد محمد30639

ف2755واحد6.5637.5310.5منازلالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاراسالم على محمد محمد30640



ف7.55107.5411.52.536.575منازلالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارتوفيق ابراهيم توفيق رجا30641

ف11.5863.547.52.535.586.5منازلالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارحسين هاشم سعد الدسوقى30642

ف99154.53.582.543.5107منازلالجرنوس االعدادية بنينبنى مزاررمضان حسين ابراهيم احمد30643

ف2015107.57.5151070107.5منازلالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد السيد احمد دسوقى30644

ف8.551033.56.53.533.5105منازلالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمد عبدالوهاب السيد محمد30645

ف7.583.547.511.51.532105منازلالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارمحمود فولى محمد عبدالفتاح30646

ف18105نصف6.5321.54.56منازلالجرنوس االعدادية بنينبنى مزارهيثم رجب محمد احمد30647

ف16.572.54.548.5337.5117منازلالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاراسماء عاشور محمد احمد30648

ف13.5744.53.58234.577.5منازلالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارام هاشم جمعه محمد قويس30649

فغصفر0غصفرغغغغغمنازلالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارايمان بدوى يونس محمد30650

ف2015107.57.5151070117منازلالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارايمان على ابوغنيمه احمد30651

ف39.585واحد99107.5310.5منازلالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاربسمه سعيد على محمد30652

فغصفر0غصفرغغغغغمنازلالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاررضيه محمد احمد مناوى30653

ف71551.54.561.534.577.5منازلالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارعاليه حمدى على محمد30654

ف3015107.57.5151080137منازلالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارفاطمه راضى محمود مصطفي30655

ف14942.53.561.534.5147منازلالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارنعيمه محمد على محمد30656

ف884.52.535.51.527.5106.5منازلالجرنوس االعدادية بناتبنى مزارنورا عبدالجواد السيد محمد30657

ف148645.59.51.539106.5منازلالجرنوس االعدادية بناتبنى مزاروفاء على محمد محمد30658

ف201516.57.57.5151076.5187منازلابطوجه االعداديةبنى مزارفضل برسوم فوزى ميخائيل30659

ف33212012.513.52618.5118.5118منازلابو العباس االعداديهبنى مزارمريم احمد عبدالعال احمد30660

ف201510.57.57.5151070.5115منازلشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاراحمد حسن مشاضى علي30661

ف251715.57.57.5151486.5127.5منازلشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزاررضا صالح طلب عبدالهادي30662

ف31.572.5واحد8.5765.53.59منازلشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارمنصور محمد ربيعى محمد30663

ف291514.5910.519.51088157منازلشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارهانى رمضان حسن عبدهللا30664

ف20157.57.57.5151067.5105منازلالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراحمد سارى احمد على30665

ف2015107.57.5151070105منازلالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارحسين محمد احمد حسين30666

ف2915117.57.5151080177منازلالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارزكريا جالل زكريا عبدالواحد30667

ف14852.54.571.535.5125.5منازلالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزارعبدالكريم تونى توني عبدالكريم30668

ف2074.5448241.557.5منازلالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاركمال ياسر توفيق على30669

ف2145.5صفر832448منازلالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاروليد صالح الدين محمد محمد30670

ف351514.587.515.51696167.5منازلالفرجان االعداديهبنى مزارحمد احمد عبدالسالم حموده30671

ف2415107.57.5151074178منازلالفرجان االعداديهبنى مزارسعيد محمد صافى مجدوب30672

ف201513107.517.510.576137منازلمعصره حجاج االعداديةبنى مزارمحمد صالح محمد عبدالحليم30673

ف873.55.57.5131041.5107منازلبنى على المشتركهبنى مزارحمدى جمال محمد شحاته30674

ف27.5116نصف563.557.512.5منازلبنى على المشتركهبنى مزاررضا خلف شحات عبدالغنى30675



ف1845نصف45.59.5واحد43منازلبنى على المشتركهبنى مزارعبدالرحمن اشرف سيد عبدهللا30676

ف37.5112واحد10153.54.53.58منازلبنى على المشتركهبنى مزاركرم قاسم محمد على30677

ف20107نصف543.53.53.57منازلبنى على المشتركهبنى مزارمحمد محمد عبدالعزيز محمد30678

فصفر227نصف941.53.53.57منازلبنى على المشتركهبنى مزارمحمود سيد عبدالرحمن ابراهيم30679

ف13824.53.582.533.5105منازلبنى على المشتركهبنى مزارمحمود نظم كامل عبدالحفيظ30680

ف141552.546.55.546105منازلالسناريه االعداديهبنى مزارسامح سعيد اسرافيل بباوى30681

ف67423.55.53.52665منازلالسناريه االعداديهبنى مزارعالء مبارك حفنى داخلى30682

ف32139واحد77103.53.57منازلفصول بله االعداديهبنى مزارنعمه ابراهيم رشاد احمد30683

ف13910.52.546.5241117.5منازلفصول بله االعداديهبنى مزارمحمود صفوت سعد دردير30684

ف201510.57.57.5151070.5137منازلسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارالشعراوى طه عزيز محمد30685

ف2015107.57.5151070137منازلسيف النصر االعداديه بالشالبىبنى مزارمحمد عيد سليمان عيد30686

ف2115107.57.5151071167.5منازلام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاراحمد محمد شحاته محمد30687

ف2015107.57.5151070127.5منازلام الساس االعداديه بام الساسبنى مزاررشدان عبدالعزيز محمد عبدالعزيز30688

ف12155.53.547.51.541.5105منازلعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاراحمد حسن سعد جاد30689

ف782.52.53.56225.5104منازلعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزاراسالم اشرف نصر عبدالعليم30690

ف141557.5512.51.548108منازلعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارجمال ابراهيم احمد ابراهيم30691

ف2015107.57.5151070127.5منازلعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارجمال عادل احمد عبدالعظيم30692

ف1173.54591.532115.5منازلعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارحماده محمد جمعه ابراهيم30693

ف1185.57.5411.51.537.5107منازلعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارمحمد خالد رجب احمد30694

ف128103.536.52.53967منازلعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارمحمد مصطفى جاد الرب محمد30695

ف13544371.530.586منازلعلى بن ابى طالب االعداديةبنى مزارمصطفى جاد الرب محمد مصطفى30696

ف2736واحد1253426منازلابشاق االعدادية بناتبنى مزارفاطمه محمد محمود زايد30697

ف38291815142919.5133.5177.5منازلالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارالزهراء شوقي عبدالحميد السيد30698

ف2015108.57.5161071167منازلالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاربدريه رمضان محمد عبدالعزيز30699

ف221516.57.57.51513.582115.5منازلالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمنال ماهر ابراهيم ابراهيم30700

ف291511107.517.514.587177منازلالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد عطا احمد ريان30701

ف6828.5412.5230.5106.5منازلالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن محمد كامل الديسطي30702

ف29.51512.5109191591127.5منازلالعروبه االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد شعبان رمضان فتح الباب30703

ف2015147.57.5151074157منازلطمبو االعداديه بنينبنى مزاراحمد حماده محى عثمان30704

ف74103.54.581039157منازلطمبو االعداديه بنينبنى مزاراحمد عبدالهادى عمر امين30705

ف23151997.516.51083.5188منازلفصول نزله الدليلبنى مزارتهامى محمد محمد تهامي30706

ف32.5181514.513.52819.5113187منازلكفر الشيخ ابراهيم االعداديةبنى مزارمحمد شريف محمد حسن30707

ف2015117.57.5151071168منازلمنشاه ابوعزيز االعداديهبنى مزاركيرلس عيد مسعد اسكندر30708

ف54633.56.54.526105منازلالطاهره االعداديةبنى مزارجمعه على حسن غنيم30709

ف8.57433.56.543046.5منازلالطاهره االعداديةبنى مزارحماده شعبان محمد عيد30710



ف34.515197.51017.516.5102.5156.5منازلالطاهره االعداديةبنى مزارعبدالرحمن احمد على السيد30711

ف9854.53.581040136منازلالطاهره االعداديةبنى مزارعمران صبحى سعيد امين30712

ف109633.56.53.535125منازلالطاهره االعداديةبنى مزارفاروق ربيع فاروق عثمان30713

ف57107.54.51213.547.5145.5منازلالطاهره االعداديةبنى مزارمحمد ابو السباع شلقامى بدوى30714

ف2416107.58.5161177136منازلالطاهره االعداديةبنى مزارمحمد سعيد محمد محمود30715

ف9.5944.58.5131045.5116منازلالطاهره االعداديةبنى مزارمصطفى خورشد محمود عبدالغنى30716

ف6.59534.57.5432123.5منازلالطاهره االعداديةبنى مزارمصطفى محمد عمر كامل30717

ف6.5155448438.5135منازلالطاهره االعداديةبنى مزارنصر بدر عبده نصر30718

ف3926161113.524.517122.5167.5منازلالناصريه االعداديةبنى مزاراميره رفعت على عبدالوهاب30719

ف30151810.51121.51195.5177.5منازلالناصريه االعداديةبنى مزاررانيا عماد على عبدالعظيم30720

ف40181913.51427.518122.5187.5منازلالناصريه االعداديةبنى مزارغاده احمد محمد عبداللطيف30721

ف3.51553.547.5435155منازلالناصريه االعداديةبنى مزاراحمد رشدي محمد احمد30722

ف8.5964.57.5124.540117.5منازلالناصريه االعداديةبنى مزاراحمد فيصل على عبداللطيف30723

ف20151496151074165منازلالناصريه االعداديةبنى مزاراحمد وفقي محمد توفيق كامل30724

ف36.518187.51219.515.5107.5167.5منازلالناصريه االعداديةبنى مزارباسل محمد حاتم محمد30725

ف2018177.5815.510.581107.5منازلالناصريه االعداديةبنى مزارزياد جمعه محمد سعيد30726

ف27.515198.57.51616.594176.5منازلالناصريه االعداديةبنى مزارعبد الحفيظ رجب حسن حافظ30727

ف3318148.51321.516102.5157منازلالناصريه االعداديةبنى مزاركريم محمد زكى محمدين30728

ف30.519131313.526.51099147.5منازلالناصريه االعداديةبنى مزارمحمد صالح عبدالتواب غالب30729

ف119117.57.5154.550.5105.5منازلاوالد الشيخ االعداديه ببنى مزاربنى مزارمحمد ربيع احمد محمد30730

ف33.518188.5917.517104188.5منازلفصول حماضه االعداديهبنى مزارغاده محمد سالم سليم30731

ف3319151514.529.517.5114188.5منازلفصول حماضه االعداديهبنى مزاربالل عيد عنتر سالم30732

ف361519.514.51428.520119137.5منازلفصول حماضه االعداديهبنى مزارحسام حسن صالح عرابى30733

ف31.51719.51412.526.519113.5168منازلفصول حماضه االعداديهبنى مزارعبدالرحمن عيد محروس اسماعيل30734

ف35182014.512.52719.5119.5177.5منازلفصول حماضه االعداديهبنى مزارمصطفى عيد حامد محمد30735

ف30.515177.57.5151491.5137منازلفصول حماضه االعداديهبنى مزارمصطفى مفتاح ناصر نصير30736

ف38.52519.512142620129188منازلفصول حماضه االعداديهبنى مزاريوسف عيد عيد خليفه30737

ف37.516171010.520.517.5108.5177.5منازلفصول نجع العرب االعداديهبنى مزارمسلم خميس محيسن خميس30738

ف37151469151798186.5منازلالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاردعاء عمر مصطفى محمد30739

ف38.515148.51321.516.5105.5177.5منازلالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارشيماء جمال بكر فرج30740

ف36.515147.58.5161697.5187.5منازلالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارياسمين ابوغنيمه محمد عبدالرازق30741

ف8.5543.558.5531132منازلالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد محمد ابراهيم محمد30742

ف6510538534126منازلالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارخالد حماده مخيمر محمد30743

ف20171096151274158منازلالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارخالد ربيع ابراهيم محمد30744

ف45423.55.5422.5116.5منازلالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن حماده عبدالواحد احمد30745



ف57104482.532.5156.5منازلالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالمسيح نادى ابراهيم جرجس30746

ف5455.54.5103.527.5117منازلالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعلى فتحى على سليمان30747

ف5.51565.54.510440.5125منازلالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاركامل ابراهيم كامل سلطان30748

ف4.5457.53.511327.5155منازلالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاركيرلس صبحى ميخائيل كامل30749

ف9857.54.5122.536.5125منازلالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد صادق شحاته قاسم30750

ف23151310.51121.510.583135.5منازلف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارايمن شعبان ابراهيم عبدالموجود30751

ف2015107.57.5151070127.5منازلف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارعبدالرحمن دريمى رياض عبدالوهاب30752

ف6.515102.546.51048145منازلف السالم الحديثه االعداديهبنى مزارمنصور محمد جمال دياب30753

ف2115147.57.51514.579.5157منازلفصول العصيات االعداديهبنى مزارمحمد شعبان محمد على30754

ف201517.57.513.5211689.5177.5منازلفصول العصيات االعداديهبنى مزارمحمود محمد صابر اسماعيل30755

9.5152.53.55.591046145.53.5نظاميدهروط االعداديه بناتمغاغةفايزه ضاحى عبدالعظيم الهم30756

9524.53.584.528.5105.56نظاميبان العلم تعليم اساسىالعدوةعلى محمود على العبد رفاعى30757

2015127.57.51510.572.5116.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةاحمد سعيد محمد كامل30758

2015107.57.51513731555نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةمحمود احمد جابر حسن30759

2015137.57.5151174106.55نظاميكفر الصالحين االعداديهمغاغةمحمد شحاته محمد عبدالعليم30760

ف2015148.57.5161075126منازلكفر الصالحين االعداديهمغاغةخالد انور محمد مغيره30761

ف201510.57.57.5151070.5116.5منازلكفر الصالحين االعداديهمغاغةهاجر عيد ابوالحسن عبدهللا30762

ف2015107.57.51511.571.5105.5منازلالبجهور للتعليم األساسىالعدوةحامد رجب حسن جمعه30763

6.5323.53.57422.543.52.5نظاميمحمد مرسى االعداديهبنى مزارابراهيم سليمان فايز موسى30764

ف34.519.52014.51327.520121.5167.5منازلكفر الصالحين االعداديهمغاغةمحمد جابر على محمد30765

ف3.535.557.512.53.528105منازلشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةسعد احمد السعدى عبدالوهاب30766

ف41.51.52.543.513.552.5نصفمنازلشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةمحمد احمد صدقى محمد30767

ف1.534.5414.534.5نصف2.53منازلمغاغه االعداديه بنينمغاغةجمال على عبدالنعيم حسين30768

ف13467.5411.51044.5154.5منازلمغاغه االعداديه بنينمغاغةحسام حسن محمد على30769

ف68107.55.5131047135منازلمنشاه عبدهللا االعداديهالعدوةحامد خطاب ناجى طالس30770

ف2015107.57.5151070125.5منازلصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد شعبان رمضان على30771

3221106.58.51510881365نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارياسمين خلف هللا دياب عبدالسميع30772

101547.5411.5444.5853.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارجمعه عالء جمعه محمد30773

ف2015108.56.51513.573.5126منازلالناصريه االعداديةبنى مزارمصطفى احمد محمد عبدهللا30774

ف2016107.57.5151071156منازلالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةالهام ابوزيد محمد ابوزيد30775

ف201510108181275137منازلالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةحسناء رمضان محمد عبدالمحسن30776

ف211810.511.51021.51384187منازلالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةزينب خالد احمد ابوزيد30777

ف20151010.57.5181275135.5منازلالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةعزه فالح عبدالوهاب دردير30778

ف20151012.57.52010.575.5115.5منازلالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمروه مدحت ابراهيم عبدالتواب30779

ف27.519.513.51181912.592166منازلالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةفرويز انور ذكى فهيم30780



ف3322168.512.52117109185.5منازلالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمحمود حامد راشد حسان30781

ف2415179.58.5181084115.5منازلعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد ناجح عبدالعظيم احمد30782

ف201517.57.57.5151077.5127منازلعطف حيدر االعداديهالعدوةنصر خالد عبدالعظيم محمد30783

ف2.546.54.525.564.5واحد67.5منازلبنى على المشتركهبنى مزاربهاء شريف قاسم عبدالسالم30784

ف6151.53.547.54.534.5133.5منازلابشاق تعليم اساسىبنى مزاراحمد حنفى محمود السيد30785

ف2.58.523.53.574.524.586منازلابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمود احمد ابراهيم دسوقى30786

ف7.5411.54.52494.5نصف2.55منازلابشاق تعليم اساسىبنى مزاريونس على كامل اسماعيل30787

21.515107.57.5151071.5155.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاراحمد بدرى فتحى عبدالحكيم30788

2015107.57.5151070135.55نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعمرو حسن محمد محمد30789

2015107.57.51510701465نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعمرو خالد فايز عبدالوهاب30790

20.515107.57.5151070.51465نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارفارس رضا على محمد30791

15933.53.575391365نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمود صبحى رجب محمد30792

85.510.544.58.51042.51165.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمصطفى احمد محمد احمد30793

ف5.56.5545943083منازلبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاروليد محمد علي السيد30794

ف9.5153.5448541124.5منازلكفر المداور االعداديهمغاغةشاهنده جمعه زكى السيد30795

5.573.54484.528.51255نظاميبرطباط االعداديهمغاغةصالحه عبدالجواد محمد على30796

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد زهير ياسين عبداللطيف30797

271510.57.57.5151077.51475نظاميبرطباط االعداديهمغاغةمحمد سامي رجب احمد30798

ف2015157.57.5151378167منازلاحمد موسى االعداديهمغاغةسالمه اسماعيل طه يسين30799

ف2015109.55.51510.570.5107منازلطه حسين االعداديهمغاغةسليم عيد محمد امين30800

ف201511961513.574.5146.5منازلطه حسين االعداديهمغاغةعمرو محمد مصطفى محمد30801

ف201510109191478165منازلالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةامجد سعد جرجس سعد30802

ف7.57.557.59.5171047126منازلالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةمحمد رفعت شحاته حسانين30803

ف3015109101913.587.5187منازلالشهيد هانى عيد عبدالمالك جزيره شارونه االعداديةمغاغةيوسف عبدالشهيد رزق هللا عبدالشهيد30804

ف2015107.57.5151070108منازلكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةنفاذه فراج عبدالغنى كويس30805

ف2015118.56.5151071127.5منازلمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزاراشرف فرج حبيب شحاته30806

ف2015117.57.5151071115.5منازلمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارهادى اشرف صالح فهمى30807

غغصفر0غصفرغغغغغنظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاراسالم محمود حيدر محمد30808

35.5147.55صفر6.58.51073.510.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعبدالمنعم عنتر محمد احمد30809

41167.55واحد89117.54.512نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارعلى حسين على محمد30810

ف21.515106.58.5151071.5177.5منازلشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارحسين رفعت حسين حسن30811

4.52.5523.55.54.5221175.5نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد صالح محمد العبد 30812

صفر2346واحد4733.54.58نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةاحمد عادل فرجانى عبدالوهاب30813

24151769151081137.55نظاميعطف حيدر االعداديهالعدوةعلى احمد على زيدان30814

ف33.5105.5واحد8.54104.55.510منازل( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةمحمد حجازى حليم احمد30815



ف17.576صفر2.5443.53.57منازلدهروط االعداديه بناتمغاغةمنار السيد حسين عبدالرحمن30816

35147.53.5واحد8.58.510437نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمنى ابراهيم شحاته محمد30817

22.5873.5صفر34.555.54.510نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن جودة محمود محمد30818

48147.55واحد8.5151157.512.5نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارعبدالرحمن محمد محمد صديق30819

32.51255واحد6.5857.54.512نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارمحمد ربيع ابراهيم محمد30820

20.51162صفر34.55448نظاميالنيل االعداديه المشتركهبنى مزارياسر ابوزيد محمد ابوزيد30821

ف46.5148صفر9151084.512.5منازلالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاركريم محمد فاروق محمد30822

ف22.5125واحد961.545.5واحدمنازلصفانيه االعداديه بنينالعدوةمحمد جمال كمال عبدالعزيز عطا هللا30823

ف64105.55.511104176منازلطه حسين االعداديهمغاغةمصطفى محمود عبدالعزيز عبدهللا30824

واحد29125.5صفر8.54457.512.5نظاميالناصريه االعداديةبنى مزارمحمد محمود حسن محمد30825

ف2015177.57.5151077177منازلنزله عمرو االعداديةبنى مزارعبدالهادى مصطفى على محمد30826

ف76104.53.581041137.5منازلبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارمحمود سيف النصر محمد محمود30827

ف164455.510.53.538106.5منازلشم البحريه االعداديه المشتركهمغاغةعبدهللا السيد ابوخيشة احمد30828

ف21151869151079187منازلبنى مزاراالعداديه بناتبنى مزارهند خيرى احمد كامل30829

ف9454.53.581036156منازلالكوم االخضر االعداديه المشتركهمغاغةفادى عيد زكى فانوس30830

ف43.536.5316145صفر2.5منازلالعباسيه االعداديهمغاغةحمدى اشرف ربيع محمدعلى30831

22.5146.55صفر4.5563.53.57نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةيحى عاطف طلب عبدالعزيز30832

2015147.57.5151074787.5نظاميكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةهدى ايمن فتحى على30833

ف23126.5صفر583437منازلشم القبليه االعداديه بناتمغاغةهدى سعد السيد مرسى30834

ف2535واحد8.53.53459منازلابشاق تعليم اساسىبنى مزارطه الجارحى احمد محمد30835

ف2546واحد7533.55.59منازلابشاق تعليم اساسىبنى مزارمحمد محمود محمد عبدالمنطلب30836

صفر1327صفر2.53.5واحد2.543نظامي للتعليم االساسي1السعديه بنى مزاريوسف عيد شحاته محمد30837

ف44126واحد11.58.5105.57.513منازلالشهيد عصام صالح سعد االعداديه ببنى وركانالعدوةعبدهللا خالد سعد صالح30838

ف40185صفر187102.52.55منازلنزله بلهاسه االعداديهمغاغةفاديه محمود عبدالعظيم عبدالجواد30839

ف15.5126صفر34323.55.5منازلنزله بلهاسه االعداديهمغاغةاحمد عماد شافعى عبدالعظيم30840

ف12.51532.546.51047125منازلنزله بلهاسه االعداديهمغاغةرمضان عبدالناصر احمد ابراهيم30841

ف18105.5واحد1.53444.58.5منازلالطاهره االعداديةبنى مزاررضا بدوى ابراهيم بدوى30842

ف30.515107.5815.51081106.5منازلالبهنسا االعدادية الحديثهبنى مزاراسالم سعيد سعد سعودى30843

15.581043.57.52431573.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزاراحمد رجب جابر عطيه30844

ف201513105151679127.5منازلطنبدى االعداديهمغاغةارزاق رمضان ابراهيم عبداللطيف30845

ف30.566واحد7863.558.5منازلنزله بنى خلف االعداديهمغاغةاحمد محمود عبدالحكيم فرج30846

ف2016.5107.57.5151071.5105منازلكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةمحمد صبحى رشدى حسن30847

ف2015117.57.5151071126منازلمجمع بنى مزار التعليمى بارض المحلجبنى مزارمحمد رفيع سليم سعد30848

ف20151197.516.51072.5175منازلدير الجرنوس االعداديهمغاغةصموئيل عزيز جرجس فهيم30849

2.542.54.573.518952واحدنظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد ابراهيم حسين30850



ف25.5135.5واحد6464.548.5منازلغطاس بباوى االعدادية بصندفابنى مزارمحمد اسماعيل السيد صالح30851

ف15341.53.5522937منازلمنشأه نيازى االعداديهمغاغةحليمه عبدالمنعم عبدالحفيظ يونس30852

فغصفر18غصفرغغغغ18منازلالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةوائل لطفى محمد حسن30853

ف8.56.574.54.591.532.5137منازلطمبو االعداديه بنينبنى مزاراحمد ربيع رزق احمد30854

ف2015137.57.5151073137.5منازلطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمد احمد عبدالغنى بركات30855

ف2316177.57.5151081167.5منازلطمبو االعداديه بنينبنى مزارمحمود حسن احمد محمد30856

ف19126صفر4.53434.57.5منازلعطف حيدر االعداديهالعدوةوائل شعبان سالمه عثمان30857

2015107.57.51510701065نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارفتحى ربيع محمد عبدالعليم30858

ف20151096151070148منازلكفر المغربى تعليم اساسىالعدوةاحمد ابراهيم عبدالمولى هارون30859

غ18.538صفر2.57.5323.55.5نظاميشهداء الصحابه االعدادية بصندفابنى مزارهانى رضا ابراهيم على30860

ف20.577واحد7.542.55.58غمنازلالجنديه المشتركهبنى مزارعلى ياسين على محمد30861

ف65424632487.5منازلالشهيد حسين رمضان الستاوى ع بالشيخ زيادمغاغةعبدالوهاب محمد عبدالباقى حسين30862

ف8صفر5.51.518.5غ7.545.5غمنازلمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزارميالد فرح كامل ابراهيم30863

2015157.57.5151075147.52.5نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةهاجر عربى فتحى ابراهيم30864

30.5117.53صفر4.548.5واحد183نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةهاجر محمد السيد محمد30865

117.534.55.510233.5115.55نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةجابر محمد ابراهيم احمد30866

4109918941176.55غنظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدهللا حسن محمد قرني30867

18.5127.55صفر24.54448نظاميالعباسيه االعداديهمغاغةعبدالرحمن محمد على محمد30868

ف7.5صفر13.5واحد2غ5.552غمنازلمصطفى العريبى تعليم اساسيبنى مزاركريم زغلول سمير صادق30869

ف6صفر24صفر6غ8106غمنازلالنيل االعداديه المشتركهبنى مزاراحمد محمد حسين عبدالعظيم30870

غ81053.58.5228.5135.5غنظاميمغاغه االعداديه بنينمغاغةعمر على احمد سيد30871

ف6.5صفر22.5واحد5.5غ105.5غ6منازل( 5العدوه تعليم اساسى  )الشهيد احمد مصطفى عبدالرازق للبنين العدوةحسام رجب محمد محمد30872

ف5.5صفر10.5صفر2.5غ42.5غ4منازلابشاق تعليم اساسىبنى مزارمعتز على صالح عبدالحكيم30873

غ8.581065113.541145.5نظاميبنى مزار االعداديه بنينبنى مزارفارس رضا رجب عبدالغنى30874


